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Suomen Pétanque-
Liitto SP-L r.y.

PL 196, 00251 HELSINKI

Puh. 050-3374778

http://home.icon.fi/petanque/

MERITA Kaivopuisto HKI
101630-77002

Päätoimittaja, taitto, kuvat:

Jukka Pöyry, Lettokatu 4,
15340 Lahti, pk. 03-7563323,
pt. 050-5963855,
e-mail: jpoyry@sci.fi

Painopaikka:

Lahden Kirjapaino ja Sanomalehti
Oy, Haapalankatu 3, 15240 Lahti,
Puh. 03-7834000

Painosmäärä:   2500 kpl

Ilmoitushinnat:

Takasivu 1800 mk
Kokosivu 1500 mk
1/2 sivua 800 mk
1/4 sivua 600 mk
1/8 sivua 400 mk

Alennukset jäsenseuroille:

Kilpailukutsut -40 %
Muut ilmoitukset -20 %

Seuraavat numerot:

Nro 2/99: 03.06.99
Nro 3/99: 29.07.99
Nro 4/99: Lokakuussa

Pääkirjoitus Julkaisija:

Pertti Taipale , puheenjohtaja
Ilomäentie 7 A 11, 00840 Hki,
pk. 09-6212123, pt. 09-730211,
050-3374778, fax 09-7538431

Pirjo-Liisa Frangen , varapj.
Munkkiniemen Puistotie 1 B 29,
00330 Hki, pk. 09-481351,
pt. 0204106861

Pentti Kuvaja , sihteeri, osoiterek.
Karakalliontie 5 H 91, 02620 Es-
poo, pk. 09-598880, pt. 09-
82824040

Risto Saarinen , taloudenhoitaja
Pikkuaro 6 B 25, 13210 Hämeen-
linna, 040-5127232

Markku Immonen , PR-toiminta
Hetekuja 6 H, 45200 Kouvola,
pk. 05-3213533, 0400-253644

Miikka Kouvonen , nuorisotoiminta
Juuttikuja 12, 04400 Järvenpää,
pk. 09-2910414, 050-5646750

Jari Nieminen , kilpailutoiminta
Matinraitti 7 D 42, 02230 Espoo,
pk. 09-8035821, pt. 09-86260213,
0400-419371

Anja Parviainen
Lehtikummuntie 32 A, 01690 Van-
taa, pk. 09-8782073, 0400-286141

Jukka Pöyry , tiedotus
Lettokatu 4, 15340 Lahti,
pk./fax 03-7563323, 050-5963855

Veikko Staven , järjestövastaava
Okatie 7, 46900 Anjalankoski,
pk. 05-3673644, 0400-700994

Seija Tikka
Toivoniementie 1 A 815, 90500
Oulu, pk. 08-3117891

--------------------

Matti Törrönen , toiminnanjohtaja
Sahatie 4 B 21, 01650 Vantaa,
p. 050-5705222

Hallitus 1999

Kiitokset Mikolle

... kuluneista kolmesta vuodesta Pe-
tanquelehden päätoimittajana. Hän
siirtyi ansaitulle eläkkeelle, mutta ei
tietenkään muuten jätä rakasta laji-
aan. Kymmenen vuotta täyttävän
Linnan Petanquistien puheenjohtajan
virka pitänee miehen kiireisenä ja
kisoissakin tulemme häntä varmasti
näkemään. Ehkäpä saamme hänel-
tä joskus juttujakin luettavaksemme.

Mikko on ollut viran puolesta hieman
jäävi kirjoittelemaan kovin paljoa Hä-
meenlinnan tapahtumista ja ihmisis-
tä, joten korjataanpa tilannetta nyt
heti tässä numerossa hieman.

Olkoon lehti vielä tämän vuoden aika
paljon entisensä näköinen, tehdään
sitten vaikka uuden vuosituhannen
puolella suurempia uudistuksia. Aina
vain kasvava osa petankisteistakin
kytkeytyy Internettiin ja se näkyy
myös lehden sisällössä. Netissä tie-
to kulkee nopeasti ja myös keskus-
telu on ollut erittäin vilkasta. Itse asi-
assa aivan lähitulevaisuudessa jou-
tunemme pohtimaan Petanqueleh-
den asemaa ja olemusta enemmän-
kin. Onhan tämä jo nyt osittain vain
lyhyt painettu yhteenveto liiton netti-
sivujen sisällöstä. Tosin ennennäke-
mättömiäkin juttuja on jonkin verran.

Niinsanottuja

“Huipuista” on puhuttu paljon. Tällai-
nen selkeä “huippupelaajien” ryhmä
on maahamme viime vuosien aika-
na syntynyt. Näinhän kaikissa muis-
sakin lajeissa on ja pitääkin olla.
Myös tässä lehdessä aiheesta kirjoi-
tellaan paljon. Mutta mielenkiintois-
ta on havaita se, että monet kirjoit-
tavat sanan “huippupelaajat” aina lai-
nausmerkkeihin, tai käyttävät ilmai-
sua “niinsanotut”.

Mitäköhän tästä pitäi-
si päätellä?
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Puheenjohtajan palsta

Hyvää kevättä kuulakansalle.

Lumet sulavat juhannukseen men-
nessä pääosista pelikenttiä ja talven
aikana kehittynyt pelihimo senkun
kasvaa, vai kasvaako? Kisakalente-
rista pitäisi löytyä kaikille sopivia ki-
soja, mutta osataanko sitä vieläkään
lukea oikein valikoiden. Mestaruus-
sarja MM-karsintana ja PM karsinnat
ovat pelimiesten/naisten osoitteina.
Sen lisäksi totinen taistelija keskittyy
luonnollisesti SM-putkeen ja kerää
arvopisteitä muutamista lisenssiki-
soista. SM-putki on tosin ehdotto-
masti se paikka, jossa jokainen juuri
kilpakuulat hankkinutkin pääsee met-
sästämään kunnon päänahkoja ja
tätä paikkaahan kukaan itseään kun-
nioittava ei jätä käyttämättä. Tänä
vuonna täytyy joka SM-lajissa valita
kisan postiivinen yllättäjä, joka par-
haiten pääsi sotkemaan perinteistä
pakkaa.

Näiden arvokisojen lisäksi ovat tie-
tysti kansainvälisiksi suunnatut GP-
kisat ja muut kohtalaisia stipendejä
tarjoavat turnaukset, joissa on haas-
tetta riittämiin. Kansainvälinen me-
nestys vaatii kansainvälistä koke-
musta tai ainakin siitä on suurta apua.
Tästä johtuen kannattaa tutustua
Ruotsin ja Keski-Euroopan tarjon-
taan. Näistä saa tietoa Internetistä ja
liiton piirissä ainakin valmennusva-
liokunnan toiminnassa mukana ole-
vilta. MM-pelejä hamuavat maajouk-
kueratsut keskittykööt erityisesti yl-
lämainittuun toimintaan ja henkilö-
kohtaisen tekniikkaharjoittelunkin tu-
lisi kiinnostaa myös muita kuin nuo-
ria ja naisia. Jokasyksyinen MM-pe-
lialustan päivittely lokakuun alussa
kisojen jälkeen alkaa jo tympäistä.
Kaikkia mahdollisuuksia pitää tree-
nata ja mielikuvituksen käyttö ei
myöskään ole kiellettyä. Huipulle on
tarjolla valmennusta ja muillekin va-
kavan pelaamisen kannattajille löy-
tyy ohjausta varsinkin jos sitä viitsii
hieman kysellä. Valmennusvaliokun-

nan tarkoituksena on
nähdäkseni kuunnella
kysyntää ja kehittää sen
mukaan nykyistä moni-
puolisempaa toimintaa
myös muille kun terä-
vimmälle huipulle.

Harrastusmielessä kuu-
lia käsittelevä joukko
kaipaa uutta verta. Fir-
maliigat ja kalenterin ul-
kopuoliset kutsutapahtu-
mat ovat viime vuosina
kiehtoneet kansaa kiitet-
tävästi, mutta ns. nor-
maalit PR-kisat eivät ole
olleet odotetun houkut-
televia. Miksi näin? Mitä
me hivenen huippuker-
man alapuolella taaper-
tavat pelaajat kisoilta ja niiden jär-
jestelyiltä odotamme? Normaaleina
kuluttajina hinta/laatusuhde on tär-
keä. Meille laatua on riittävän monet
pelit ja oikeita vastustajia koko rahal-
la. Tärkeintä ei ole palkintostipendin
määrä vaan pelaaminen. Itse muis-
telen aina kaiholla eräitä SM-kisoja
Kotkassa joskus vuosikymmenen
vaihteessa, jossa pelattiin tosissaan
ja suurella innolla sijoituspelejä sijois-
ta 57-58 tai Lahden suurhallin yötur-
nauksia sijoista 89-90 ja kaikilla oli
hauskaa. Nykyinen tehostettu mita-
lienmetsästys on tappanut nämä ilot.
Mitalipeleistä putoavat mestarieh-
dokkaat vinguttavat rengasta ja vil-
kuttavat perävaloa heti kun paikka 16
joukosta on jäänyt saavuttamatta ja
jatkoa janoavat harrastajat kiroavat.
Tähän hätään löytyy toki aina rupu-
sarja, mutta sekin tuppaa haisemaan
samalle. Olisiko tähän saatavissa
muutosta, pitäsikö SM-sijatkin katsoa
loppuun asti? Olisihan harrastajalle-
kin jotain kun voisi kertoa lapsenlap-
silleen sijoittuneensa SM-trippelissä
vuonna 1999 sijalle 89, kun nyt voi
vain kertoa kuinka moneen eväspus-
siin joutui menemään ennen kuin
arpa toi oikean kokoonpanon ja finaa-

lipaikka aukesi. SM-järjestäjiä kulu-
valla kaudella voi opastaa tässä ai-
heesta, jos ajatus kiinnostaa. Kuun-
telemme sujuvasti, eikä SM-aikatau-
luja vielä ole lopullisesti vahvistettu.

Varsinainen haaste heitetään kuiten-
kin PR-kisojen järjestäjille. Mieliku-
vituksen käyttö kisatyöryhmissä on
suotavaa. Totuushan on, että hul-
luimmat ideat ovat usein niitä par-
haita. PR-tasolla on sallittua hieman
sävellellä kansainvälisiä sääntöjä ja
kehitellä uusia pelitapoja. Tältä poh-
jalta pitäisi peli-iloa riittää kaikenlai-
sille ja -tasoisille pelaajille, tapahtu-
miin saataisiin uutta ilmettä ja me-
nestyksen hunajata voisi päästä
maistelemaan entistä suurempi jouk-
ko.

Peli-iloa etsimässä

“Jumalainen presidenttimme”
Pertsa Hannan ja Tarjan puris-
tuksessa. Peli-iloa riitti ja Tähti-
sikermälle kultaa AY-turnauk-
sen C-sarjassa.
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Toiminnanjohtajan tervehdys

Parissa seuroille lähetetyssä tiedot-
teessa on pyritty selvittämään SP-L:n
valmennuskuvioita vuodelle 1999.
Osa pelaajista lienee kuitenkin jää-
nyt paitsioon näistä kirjelmistä, joten
kerrataan vielä kerran...

Syysliittokokouksessa vahvistetun
toimintasuunnitelman mukaisesti liit-
to on muodostamassa kolme erillis-
tä maajoukkuetta (miehet, naiset ja
juniorit). Maajoukkueille on valittu
myös vetäjät, jotka muodostavat
valmennusvaliokunnan vuodeksi
1999. Valiokuntaan kuuluvat Henrik
Gripenberg (miehet), Kimmo Ollikai-
nen (naiset), Matti Törrönen (pj./ju-
niorit) sekä Salla Kalliosalo pelaaji-
en edustajana ja Jari Nieminen halli-
tuksen tarkkailijajäsenenä.

Ohessa on lyhyt esittely valmennus-
valiokunnan järjestäytymisestä ja toi-
minnasta vuodelle 1999. Mikäli aihe
herättää kysymyksiä, ajatuksia tai
kiinnostusta muuten, kaikki edellä
esitellyt henkilöt antavat mielellään
lisätietoja. Kesän kuluessa tullaan
myös mitä ilmeisimmin valitsemaan
valmennuksesta vastaavat henkilöt
vuodelle 2000, jotta tulevan toimin-
nan suunnittelu saadaan nopeasti
käyntiin. Toiminnasta kiinnostuneet
henkilöt voivat ilmoittautua joko val-
mennusvaliokunnalle tai liiton pu-
heenjohtajalle Pertti Taipaleelle.

Valmennusvaliokunnan puolesta

Matti Törrönen

Viime vuoden viimeisessä lehdessä
liiton puheenjohtajan kirjoitus otsikoi-
tiin ”Kymmeniä avoimia luottamus-
paikkoja jaossa”. Näitä luottamusteh-
täviä on jaossa edelleen ja kaikki te-
kijät ovat tervetulleita mukaan. Toi-
minnassa mukana on nyt myös en-
simmäistä kertaa henkilö, jolle mak-
setaan palkkaa liittomme asioiden
hoitamisesta. Järjestely on väliaikai-
nen ja kestää vain kesäkuun alkuun,
mutta se tuottaa toivottavasti tulosta
myös jatkoa ajatellen.

Toiminnanjohtajan työnkuva on vie-
lä hahmotteluvaiheessa. Yksi tavoi-
te onkin muodostaa kevään kulues-
sa mahdollinen tehtäväkenttä ”oi-
kean” toiminnanjohtajan palkkaami-
seksi. Toisena tehtävänä on kuluvan
vuoden eri projektien valmistelu yh-
dessä projektiryhmien kanssa. Ja
kolmanneksi on sovittu taloudenhoi-
toon, tiedottamiseen ja SLU-suhtei-
siin liittyvien juoksevien asioiden
hoidosta yhteistyössä hallituksen
kanssa. Kaikkien näiden tehtävien
taustalla on yksi suurempi tavoite -
kehittää SP-L:n hallintoa pois halli-
tuskeskeisyydestä.

Toiminnan kasvaessa  tiettyjen tuki-
toimintojen ja juoksevien asioiden
määrä kasvaa niin suureksi, ettei niis-
tä huolehtiminen talkoovoimin ole
mielekästä. Vapaaehtoistyölle on
ominaista, ettei toiminta perustu pak-
koon vaan tekijöiden haluun edistää
esim. harrastuksensa leviämistä. Lii-
tolla, jonka toiminnan on tarkoitus
olla koko valtakunnan kattavaa ja
perustuu pitkälti valtionapuun, on
myös tiettyjä velvoitteita toiminnan
järjestämisessä. Näiden ohjeiden ja
lainsäädännön asettamien puitteiden
noudattaminen on kuitenkin myös
yhteisömme etu. Määrämuotoisten
asioiden hoitaminen oikein antaa
vapaaehtoistyölle rauhan ja resurs-
sit. Meillä kaikilla pelaajilla on ras-
kaita muistoja näiden resurssien ka-
toamisesta parin edellisen vuoden
ajalta.

Selvää on, ettei yksi henkilö ikinä voi
korvata sitä vapaaehtoistyötä, jota
liiton ja ennenkaikkea seurojen pii-
rissä tehdään. Palkattu työntekijä
voidaan kuitenkin velvoittaa huoleh-
timaan tiettyjen asioiden  hoitamises-
ta paremmin kuin kollektiivinen hal-
litus. Hallituksen nykyinen vinoutu-
nut asema kaiken tekevänä ”orjalau-
mana” kaipaa myös kohennusta,
minkä myötä yksittäisten toimialojen
hoitaminen voidaan uskoa aiheesta
kiinnostuneiden vapaaehtoisten huo-
maan.

Oma visioni tulevasta järjestelmäs-
tä on tilanne, jossa juoksevasta hal-
linnosta vastaa toiminnanjohtaja, va-
liokuntatoiminnasta vastaavat aidosti
kiinnostuneet lajin harrastajat, toimin-
nan suunnittelusta, valvonnasta sekä
varainhankinnasta huolehtii hallitus
ja ylimmästä päätöksentekovallasta
jäsenseurojen liittokokous. Tämä ”vi-
sio”, josta toivottavasti näin tulee
uuden hallituksemme ”missio”, voisi
näyttää vaikka seuraavalta.

Lopuksi vielä yksi toivomus, se sal-
littakoon. Pelataan paljon, järjeste-
tään hienoja ja hauskoja tapahtumia
ja mennään joukolla mukaan SM- ja
PM-tapahtumiin. Näiden ajatusten
saattelemana haluan toivottaa kaikil-
le lajin harrastajille hauskaa alkavaa
kautta.

Matti Törrönen

Valmennus -99
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Valmentajakoulutus

Tekijöistä on aina pulaa ja osaajista
suoranaista puutetta, niin myös val-
mennuksen piirissä. Tilanteen kehit-
tämiseksi ollaan muutaman vuoden
tauon jälkeen uudelleen kehittämäs-
sä valmentaja/ohjaajakoulutukselle
omaa järjestelmää SP-L:n nimissä.
Tarkoituksena ei ole aloittaa projek-
tia vaan rakentaa järjestelmä, joka
tuottaisi esim. parin vuoden välein
ohjaajia ja valmentajia, joilla olisi
näkemyksiä pelaajiemme ja lajin ke-
hittämiseksi.

Koulutusjärjestelmä tulee sisältä-
mään sekä lajiosion että yleisen teo-
reettisen osion valmennuksesta. La-
jiosion kehittämiseksi aiheesta kiin-
nostuneita pyydetään ottamaan yh-
teyttä Matti Törröseen pikaisesti, sil-
lä tavoitteena on tuottaa ensimmäi-
nen ehdotelma keskustelun ja kritii-
kin kohteeksi kevään kuluessa.

1-tason yleisen valmennuksen teo-
riaosiota on suunniteltu muiden tark-
kuuslajien lajiliittojen mukana yhteis-
työssä Vierumäen urheiluopiston
kanssa. Ensimmäinen nimenomaan
tarkkuuslajeille tarkoitettu kahden vii-
konlopun mittainen koulutusjakso
tullaan toteuttamaan ensi syksynä.

Tämän ohjaaja/valmentajakoulutuk-
sen tavoitteena on kasvattaa liittom-
me osaamisvarantoa yksilöiden kaut-
ta. Vaikka nimi viittaakin valmenta-
jiin ja ohjaajiin kurssit soveltuvat lois-
tavasti myös tavoitteellisille pelaajil-
le. Jatkossa on selvää, että liittohal-
litus tulee edellyttämään valmennuk-
sen piiriin haluavilta henkilöiltä myös
jotain valmennuksellista tietoutta
pelkän lajitietouden lisäksi. Niinpä
näitä kursseja voitaneen pitää myös
investointina liittomme tulevaisuu-
teen.

Yhteyshenkilö:
Matti Törrönen, puh. 050-5705222
Email: matti.torronen@pp.inet.fi

Naiset

Naisten maajoukkuetta ollaan par-
haillaan kokoamassa, joten asiasta
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
Kimmo Ollikaiseen. Valintakriteerit
tulevat olemaan pitkälle samat kuin
miestenkin osalta. Oma innostus ja
kiinnostus lajia kohtaan on  kuiten-
kin varsin ratkaisevassa asemassa.
Naisten ohjelmassa pääpaino on ko-
timaisissa harjoitustapahtumissa.
Merkittävänä erona miesten toimin-
taan verrattuna tulee olemaan se,
etteivät naisille suunnatut tapahtu-
mat rajoitu yksin maajoukkueen pii-
riin. Toiminnan kohderyhmä tulee
näin ollen olemaan huomattavasti
laajempi kuin miehillä. Avainasemas-
sa on kuitenkin paikallinen valmen-
nustoiminta.

Yhteyshenkilö: Kimmo Ollikainen,
puh. 050-3395996, Email:
kimmo.ollikainen@jttpalvelut.fi

Juniorit

Junioreiden toiminnassa pyritään
huomioimaan kaksi tavoitetta. Ensin-
näkin pyritään antamaan kaikille la-
jista kiinnostuneille nuorille pelaajil-
le mahdollisuus perustietojen ja -tai-
tojen oppimiseen. Toisaalta tämän
vuoden aikana vastaan tulevat sekä
PM- että MM-kilpailut, joihin luonnol-
lisesti pyritään valmistautumaan par-
haalla mahdollisella tavalla. Yleislei-
rejä/tapaamisia on kaksi, joista toi-
nen on jo pidetty Hyvinkäällä kevät-
liittokokouksen yhteydessä. Toinen
tapaaminen tulee olemaan Aulangol-
la 18.-20.6.99. Valmennuksen lisäk-
si junioreiden arvokilpailuedustusta-
jat tullaan valitsemaan valmennus-
valiokunnan avustuksella. Varsinai-
nen junioreiden maajoukkuerinki tul-
laan valitsemaan vasta Aulangon
junnutapaamisen jälkeen.

Yhteyshenkilö:
Matti Törrönen, puh. 050-5705222
Email: matti.torronen@pp.inet.fi

Miehet

Miesten maajoukkue oli ensimmäi-
nen näistä kolmesta, joka saatiin
koottua ja johon valittiin mukaan 16
pelaajaa. Paikka maajoukkueessa ei
ole määräaikainen vaan pelaajat voi-
vat vaihtua vuoden kuluessa useam-
paankin kertaan. Kriteereinä valin-
nassa olivat mm. motivaatio, kyky
osallistua täysipainoisesti toimintaan,
urheilulliset esitykset aikaisemmilta
vuosilta (erityisesti 1998) sekä pelaa-
jaan kohdistuvat tulevaisuuden odo-
tukset. Ensimmäisessä vaiheessa
tulivat valituiksi seuraavat henkilöt:

Marko Aalto Helsinki
Aku Haljoki Hämeenlinna
Jarmo Heinonen Vantaa
Marko Jakonen Järvenpää
Samuli Kankkunen Järvenpää
Harri Lehtinen Hämeenlinna
Antti Lehtonen Lahti
Hannu Muuri Helsinki
Miska Nieminen Espoo
Henri Palmqvist Helsinki
Arttu Poikolainen Helsinki
Jani Saarinen Hämeenlinna
Olli Sinnemaa Helsinki
Arto Stenberg Tampere
Juuso Siro Järvenpää
Petri Turkkila Helsinki

Miesten maajoukkueen ohjelmaan
on kaavailtu mm:

Huhti-toukokuussa 2 kpl valmennus-
tilaisuuksia; Michel Aubert, Ranska
Kesäkuun 5.-6. La Mayonnaise-tur-
naus 6 pelaajaa; Tukholma
Kesä-heinäkuussa SM-kilpailut
Heinäkuun 10.-11. Baltic Cup 3 pe-
laajaa; Kööpenhamina
Elokuussa kilpailumatka Belgiaan 3
pelaajaa; Liege

Lisäksi maajoukkueen sisäisiä har-
joittelu-/kilpailutilaisuuksia 2-3 kpl
kevään ja kesän kuluessa.

Yhteyshenkilö: Henrik Gripenberg,
puh. 0400-433245
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Where have all the
players gone...?

Liiton kotisivuilla, tarkemmin sanoen
“vessanseinällä” on tarinoitu kevään
kuluessa paljon arvokilpailuvalinnois-
ta ja muusta aiheeseen liittyvästä.
Aihe onkin ollut jo vuosia polttavan
keskustelun kohde mm. liittokokouk-
sissa. Arvokilpailuedustus koskettaa
vuosittain kuitenkin vain pariakym-
mentä huippupelaajaa. Ongelma oi-
keasta valintatavasta onkin mieles-
täni vain yksi osoitus mm. kilpailu-
ja valmennusjärjestelmämme kehit-
tymättömyydestä.

Tämän vuosikymmenen alussa ta-
vallisiin kilpailuihin osallistui normaa-

listi kymmeniä joukkueita. Viime vuo-
sina osallistujamäärät ovat romahta-
neet muutamaan hassuun tiimiin.
Mikähän tähän on syynä ja mitä asi-
alle on tehty? Selitykseksi ei kelpaa
harrastajamäärän väheneminen,
koska riippumattomien tilastojen (Lii-
kuntagallup kyselytutkimus 1997,
Suomen Gallup Oy) mukaan petan-
quen harrastajamäärä oli noussut
kaksinkertaiseksi vuosien 1994 ja
1997 välillä.

Keskusteluissa harrastajien kanssa
olen törmännyt useisiin eri näkemyk-
siin asiasta. Osa pelaajista on toden-
nut kiinnostuksen laskeneen kilpai-
lutoimintaa kohtaan sen vuoksi, kos-
ka “aina samat naamat voittavat,
eikä rahoittajana ole kiva olla”. Toi-
set puolestaan ovat kokeneet näh-

neensä ja saavuttaneensa kaiken,
mitä Suomen petanque voi tarjota.
Osa on kyllästynyt toimintaan muu-
ten vain. Jokainen varmasti tuntee
jonkun em. kategorioihin kuuluvan
ex-pelaajan ja muitakin syitä varmas-
ti löytyy.

Omana nopeanan arviona syystä
aktiivisten harrastajien katoamiseen
esitän SP-L:n ja sen jäsenseurojen
tarjoamien elämysten, palvelujen ja
tuotteiden heikkouden. Tuntuu siltä,
ettei lajimme parissa ymmärretä nii-
tä erilaisia tarpeita, joita eri pelaaja-
ryhmillä on olemassa. “Huiput” halu-
aisivat mainetta ja mammonaa, kan-
sainvälisiä yhteyksiä ja tavoitteita,
joiden vuoksi harjoitella. Keskikasti
haluaisi haastaa huiput ja saavuttaa
menestystä, vaikka vain kansallisel-

Tervetuloa SM-kisoihin, pelaamaan ja talkoisiin

SM-kisaviikko järjestetään perintei-
sesti heinäkuun alussa. Maanantai
28.6. käytetään kenttien ja kisapai-
kan rakentamiseen ja seuraavana
maanantaina torin mukulakivien pi-
täisi taas olla näkyvillä ja roskien
kaatopaikalla.

Kisoja varten nimetty järjestelyelin
kaipaa nyt seurojen ja kaikkien pe-
tankistien apua. Kisa-aikataulurunko
noudattelee aiempien vuosien raa-
meja.

Nuorten ja naisten pelimuodot pela-
taan hieman oheisesta alustavasta
aikataulusta poiketen. Lopullinen pe-
lijärjestys vahvistetaan kesään men-
nessä. Toivomme ja odotammme pe-
tankistien valitsevan itselleen sopi-
via aikoja, jolloin itse kullakin on
mahdollisuus olla kisatoimitsijana.
Kisa on meidän kaikkien yhteinen
hanke.

Aiemmat SM-kisat ovat olleet liiton
toiminnan kiistattomia kohokohtia.
Pelaajat ovat saaneet nauttia suuren
urheilujuhlan tunnelmasta. Hyvä
näin, mutta jotain vielä uupuu. Kaik-
kea sitä julkisuutta mitä Rautatien-
tori voisi tarjota, ei ole saavutettu.
Pelit torilla ovat osuneet hyvin satun-
naisen ohikulkijan silmään ja laji on
saanut uusia ystäviä. Seurojen jäsen-
määrässä ei kuitenkaan ole tapahtu-
nut mullistavaa kasvua, eikä tori ole
innoittanut uusia seuroja järjestäyty-
mään. Lopullinen läpimurto puuttuu
vielä. Suhteellisen pieni ja epäam-
mattimainen toimitsijaryhmämme ei
ole saanut kaikkea tapahtumasta irti.
Yleisöinfo, yleisökilpailut ja aktiivinen
lajitietouden levitys torin tapahtumia
ihmettelevän katsojajoukon keskel-
lä voisi olla huomattavasti näkyväm-
pääkin. Kaipaamme markkinointiin li-
säpanostusta ja ammattimaisempaa
otetta.

Edellisten vuosien palautteen pohjal-
ta toimitsijoiden erottautuminen
muusta kisayleisöstä on ollut puut-
teellista. Toimitsijan ja virvoketeltan
asiakkaan välille täytyy rakentaa sel-
vä ero. Toimitsijoille on hankittava

selvästi muusta myynnissä olevasta
kisamateriaalista poikkeavat työasut.
Kisan toimistopiste on aiemmin toi-
minut moni-palvelupisteenä, josta on
yritetty jakaa infoa pelaajille, tiedo-
tusvälineille, yhteistyökumppaneille
ja katsojille, myydä tarvikkeita ja jär-
jestää tulospalvelua sekä arpoa pe-
likaavioita. Kaikille näille palveluille
tarvitaan omat toimipisteet ja niihin
omat vastuuhenkilöt ja työntekijät.
Lisäksi tarvitaan säilytyspiste ja mm.
ensiapupiste, kaiken varalta. Poliisi-
viranomainen vaatii tilaisuuteen päi-

Kolmas kertako
toden sanoo?
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la tasolla. Aloittelijat kaipaisivat opas-
tusta lajin peruskysymyksiin ja va-
paaherrat/-rouvat monipuolista ja
aktiivista harrastustoimintaa hyväs-
sä seurassa. Työporukat/yritykset
janoavat uusia kuvioita yhteishengen
nostamiseksi ja jotkut “perverssit”
nauttivat järjestötoiminnan tarjoamis-
ta haasteista. Listausta voisi jatkaa
loputtomiin.

Näitä ryhmiä voi jakaa uudelleen
miten tahansa. Peruskysymys säilyy
kuitenkin samana. Erilaiset pelaajat
haluavat harrastaa lajia eri tavoin ja
tähän ei nykyisin ole mahdollisuuk-
sia kuin rajoitetusti. Kaikille pelaajil-
le “tuputetaan” samoja kilpailuja. Ai-
noan tasoeron tunnustavan järjestel-
män muodostavat SM-sarja ja diva-
ri.

Jottei tarina jäisi vain lehden täyt-
teeksi, esitän muutaman aloitteen
tässä ja nyt kohdistaen ne hallituk-
selle, valiokunnille ja muille seuroil-
le. Hallitukselta toivoisin kannanot-
toa liiton perustehtäväkentästä eli
mitä tehtäviä liitto ja sen valiokun-
nat hoitavat. Valiokunnilta odottaisin
aktiivista kehitystyötä lajin osalta.
Mikä on lajin PR-toiminnan strategia
ja mitkä ovat ne kriittiset allianssit,
joiden kautta petanque leviää entis-
tä tehokkaammin? Mitä uusia peli-
muotoja kilpailutoimintaan on tulos-
sa, kuinka valintajärjestelmää ollaan
kehittämässä, miten sarjatoiminta
aiotaan järjestää tulevaisuudessa
jne? Kuinka junioreiden määrää voi-
daan kasvattaa tai mitä toimintaa
nuorille lajin harrastajille on jatkossa
tarjolla? Miten alueellista toimintaa

ollaan kehittämässä SP-L:n piirissä?
Kuinka seurojen toimintaa voitaisiin
edistää liiton kautta tai mitä palvelu-
ja seuramme SP-L:lta kaipaisivat?

Toivon keskustelun arvokilpailuvalin-
noista jatkuvan, mutta SP-L:n jäsen-
seuran puheenjohtajana vaadin vas-
tauksia esittämiini kysymyksiin hal-
litukselta ja jokaiselta valiokunnalta
viimeistään syysliittokokoukseen
mennessä. Seuroille voin esittää vain
toivomuksen uusista hienoista aja-
tuksista lajin kehittämiseksi.

With some frustration

Henrik Gripenberg
Helsingin Boule-Yhdistys ry

vittäin tusinan verran järjestysmiehiä
ja -naisia. Näiden varsinainen tehtä-
vä on järjestyksen turvaaminen. Ai-
empina vuosina olemme onneksi
selvinneet ilman häiriöitä, mutta kaik-
keen täytyy varautua. Järjestyshen-
kilöille on tilaisuudessa tarjolla myös
oivaa oheistoimintaa eurooppalai-
seen malliin. He voivat toimia erään-
laisina “sisäänheittäjinä”, jotka pyr-
kivät saamaan kontaktia epätietoise-
na ja uteliaana, mutta ujon hiljaise-
na paikalla vaeltelevaan yleisöön,
liikkuessaan pelipaikoilla. Suomalai-
nen penkkiurheilukansa kaipaa ravis-
tusta ja ohjausta, jotta heidät saa-
daan mukaan asetuskisoihin ja mui-
hin yleisötapahtumiin.

Kisatoimitsijat tullaan tänä vuonna
kouluttamaan tehtäväänsä etukä-
teen. Yllämainittujen eri toimipistei-
den henkilöstö opastetaan omalle

alalleen ja heille laaditaan selkeä tal-
kooaikataulu. Heille järjestetään oh-
jausta ja tietoa lajiin liittyvistä asiois-
ta, eli heitä valmennetaan vastaa-
maan uteliaiden katsojien kysymyk-
siin. SM-tason kilpailun toimitsijoille
annetaan myös ohjeet kilpailun luon-
teen mukaisesta yleisöpalvelusta ja
siihen liittyvästä esiintymisestä.
Tämä on PR-Tapahtuma mitä suu-
rimmassa määrin ja sen ulkoasun ja
toimitsijaorganisaation tulee olla sen
mukainen. Koulutustapahtumaa on
kaavailtu merelliseen ympäristöön
toukokuun lopulla.

Henkilöstö vaatetaan yhtenäisellä
kisa-asulla kisojen ajaksi. Luonnolli-
sesti talkooväellä on työaikana nor-
maalit ruokaedut sekä kahvitauot.
Vain palkka puuttuu, mutta muisto-
na saamme hyvän mielen ja onnis-
tuneen tapahtuman jälkeen järjeste-

  - Ti 29.6. alkaen klo 10 sekaduppeli, finaali keskiviikkoiltapäivänä
  - Ke 30.6. alkaen klo 16 yleinen singeli, finaali torstai-iltapäivänä
  - To 1.7. alkaen klo 16 yleinen duppeli, finaali perjantai-iltana
  - La 3.7. alkaen klo 10 yleinen trippeli, finaali sunnuntaina klo 18
  - Su 4.7 oheiskilpailuna kaikille avoin PR-duppeli
  - Lisäksi Eväspussi-cupeja ym päivittäin

tään tietysti karonkka, jossa kisavii-
kon ruusut jaetaan ja tehdään yh-
teenvetoa koetusta.

Kun tämän luettuasi päätät liittyä
joukkoomme, voit ilmoittautua esi-
merkiksi allekirjoittaneelle. Tärkein-
tä ei ole jokapäiväinen panoksesi
tapahtumaan; onnistunut tulos saa-
daan kun kaikilta irtoaa pieni hetki
yhteisen tapahtumamme onnistumi-
seksi. Muutama tuntikin viikossa on
eduksi asialle.

Järjestelyryhmäämme, joka lähtee
paisumaan mitä lähemmäs kisoja
tullaan, kuuluvat tällä hetkellä Seija
Tikka, Pirjo Frangen, Jukka Pöyry,
Pertti Taipale ja sihteerinä toiminnan-
johtajamme Matti Törrönen, sekä
taustalla tukena jo lupaava joukko
muita aktiiveja, joista kuulette myö-
hemmin lisää.

Tervetuloa tekemään vuosituhannen
tapahtumaa!

SM-työryhmän projektipäällikkö
Pertti Taipale
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Kuudes Andalucia Open singeli pe-
lattiin tällä kertaa Kanarialla Las Pal-
masissa joulunalusviikolla. Kysees-
sähän on petankistien perinteinen vii-
kon ryhmämatka etelään, jonka yh-
teydessä tietenkin myös pelaillaan.
Pari matkalippua jaettiin viime syk-
synä singelikisojen palkintoina, eli
Tuomolle ja Artulle, joista jälkimmäi-
nen myi omansa Jukalle.

Lähtö Helsinki-Vantaan lentoasemal-
ta viivästyi noin seitsemällä tunnilla
teknisten ongelmien vuoksi. Niinpä
saavuimme perille hotelliin vasta vii-
deltä torstaiaamuna. Ensimmäinen
päivä meni siksi enimmäkseen nuk-
kuessa ja aikaeroon totutellessa.

Osa porukasta oli ollut samoilla seu-
duilla edellisen kerran kolme vuotta
aikaisemmin ja tiedossa oli jo etukä-
teen yksi hyvä pelipaikka. Castillo de
la Luzin (keskiaikainen linnoitus) vie-
reinen puisto on yksi ainoista paikois-
ta koko kaupungissa, josta löytyy
pelaamiseen sopiva hiekkakenttä ja
puistokäytäviä. Niin tarkkaan on koko
Las Palmas nykyään laatoitettu. Ai-
van puiston vieressä on myös kau-
pungin virallinen uusi petanquekent-
tä, mutta koska siellä ei ollut lainkaan
varjoa antavia puita puhumattakaan
avoimesta baarista, niin pelipaikas-
tamme ei jäänyt mitään epäselvää.

Puistobaarin omistaja Tino osoittau-
tui pelimieheksi itsekin. Aina välillä
hän kaivoi kuulat esiin ja pelaili kans-
samme. Eräänä iltana hän jopa kes-
titti ilmaiseksi pelin lumoihin juuttu-
nutta osaa porukastamme yli puolen-
yön ja heitti heidät vielä lopuksi ho-
tellille omalla autollaan. Gracias
muchos Tino!

Silloin tällöin seuraamme liittyi myös
muutama saksalaisturisti ja joitakin
paikallisiakin. Näissä rennoissa har-
joituspeleissä pidimme Suomen pe-
tankkimainetta kunniakkaasti korke-
alla. Viereisellä oikealla petanque-
kentällä ei pelaajia näkynyt kuin yh-
tenä iltana, jolloin paikalliset eläke-
läiset pitivät ilmeisesti oman viikko-
kisansa.

Vaikka viikko kuluikin aika paljon
petankin parissa, niin ehdimmehän
me touhuta siellä vähän muutakin.
Yhtenä päivänä me "sinkkupojat"
Miska, Puuro, Tuomo ja Jukka läh-
dimme autoajelulle saaren poikki
vuoriston yli. Yhtenä reissun tavoit-
teena oli tietenkin pitää pieni korke-
an paikan harjoitusleiri ja noin 1500
metrin korkeudesta löysimmekin yh-
den pelipaikan. Kuulat tuntuivat len-
tävän ohuessa ilmassa normaalia ke-
vyemmin, ainakin iskuheitot tahtoi-
vat mennä jatkuvasti yli. Parin pelin

Andalucia Open 1999

Cruz de Tejeda, 1500 m

snadit

Vauvakuulumisia

Päivi Lehtonen-Palmqvist ja Hen-
ri Palmqvist saivat vauvan maa-
liskuun alussa. Äiti ja poika voi-
vat kuulemma hyvin. Poikaa on
kutsuttu lempinimellä “Ricardo”,
saa nähdä jääkö se ihan viralli-
seksikin. Uusi huippupelaaja on
siis tiedossa kentille 10-15 vuo-
den kuluttua, ainakin geenit mo-
lempien vanhempien puolelta viit-
taisivat vahvasti siihen suuntaan.

Uusia tiimejä

Päivi Lehtonen pitää ilmeisesti äi-
tiyslomaa tulevana kesänä ja hä-
nen paikalleen Mira Kyllösen ja
Mirva Näsilän joukkueeseen as-
tuu huhujen mukaan Satu Lahti-
mo Lahdesta. Sepä onkin nyt
haastava paikka jo viime vuonna
taitojaan väläytelleelle Satulle ja
ensimmäinen todellinen näytön
paikka.

Muistakin uusista tiimeistä liikkuu
huhuja varsin runsaasti. Miesten
puolella jopa niin paljon, ja jatku-
vasti vaihtuen, ettei niistä oikein
ota tolkkua. Mutta kokoonpanot
tulevat selviämään aikanaan,
ehkä jo kesän avauksessa Hä-
meenlinnan Vapputrippelissä.

Eurooppa Cup

Eurooppa-Cupiin ilmoittautui vain
yksi seura, Droppi Petanque Mik-
kelistä, joten Suomen karsintaa
ei tarvitse järjestää. Tämä käy-
kin hyvin yksiin sen ajatuksen
kanssa, että jatkossa karsintana
toimisi jokasyksyinen Seura-SM
-kilpailu, jonka juuri Droppi Petan-
que sattui voittamaan viime ker-
ralla.
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jälkeen jatkoimme matkaa ajaen läpi
jylhien ja asumattomien vuoristomai-
semien. Tiet kapenivat ja mutkistui-
vat jatkuvasti ja asfaltinkin viimein
loppuessa aloimme jo hieman huo-
lestua. No niinhän siinä lopulta kävi,
että eksyimme ja tiesimme enää vain
suurinpiirtein millä saarella olemme,
sen tarkemmasta sijainnista ei ollut
mitään havaintoa. Lopulta illan jo hä-
märtyessä pääsimme takaisin ihmis-
ten ilmoille ja saimme paikallisilta ky-
symällä sijoitettua itsemme takaisin
kartalle, tosin hurjan kaukana suun-
nittelemaltamme reitiltä.

Säät Kanarialla ovat keskitalvella
suurinpiirtein samanlaiset, kuin meil-
lä Suomessa keskikesällä. Alkuvii-
kon aurinko paistoi ja lämpötilat oli-
vat 25 asteen tietämissä. Loppuvii-
kolla oli hieman pilvistä ja jokusen
asteen viileämpää. Osa porukastam-
me ehti käydä jopa uimarannallakin.
Sieltä oli kuulemma eräänä aamuna
kuulunut iloinen huudahdus: "Viimei-
nen vedessä on Taipale!".

Maanantaina päästiin itse asiaan, eli
varsinaiseen singelikilpailuun. Kaik-
ki 16 mukana ollutta osallistuivat,

vaikka Miska ja Puuro saapuivatkin
reilun tunnin myöhässä suoraan lau-
talta, oltuaan yöreissussa naapuri-
saarella jalkapallo-ottelua katsomas-
sa. Neljä edellistä turnausta voitta-
nut Miska oli tikissä nytkin ja pudotti
Tuulan pronssiotteluun. Miskan äiti
Kati teki saman Tuomolle, joka lo-
pulta vei viimeisen mitalin Ulvilan
suuntaan. Finaalissa Miska otti taas
kerran voiton helpon tuntuisesti ja
ikäänkuin hieman haukotellen ja puo-
liteholla pelaten. Nuorilla kun sitä
kuntoa riittää koko viikoksi, vaikka
yöt välillä menivätkin “karaokebaa-
reissa” sun muualla hilluessa.

Seuraavana päivänä teimme vielä
viimeiset hätäiset joululahjaostokset
ja takaisin kotiin saavuimme sopivas-
ti aatonaattona.

Laukkasen Hana varmaan järjestää
vastaavan reissun ensi talvenakin,
joten ilmoittautukaapa kiinnostuneet
hänelle. Jos vaikka saisimme mu-
kaan vähän enemmänkin niinsanot-
tuja huippupelaajia ja sitä kautta uu-
den nimen yksitoikkoiselta kuulosta-
valle voittajalistalle.

JP

Koko porukka ryhmäkuvassa. Takaa vasemmalta: Tuomo, Seija,
Jari, Topi, Päivi, Pena, Puuro, Jallu, Hilja, Jukka, Miska, Tuula,
Liisa-Johanna, Hana, Kati ja Veikko. Kuvan otti Tino.

snadit

Romppu

Uutena ideana putkahti ilmaan
ajatus tehdä joskus tulevaisuu-
dessa petanque-aiheinen CD-
romppu. Se voisi sisältää paljon
valokuvia, videopätkiä, haastat-
teluja, lajitietoutta, opastusta, his-
toriaa, säännöt, kaikkien aikojen
Petanquelehdet ym ym ja vaikka
jonkinlaisen pelin sekä muutakin
viihdettä. Romppu olisi siis erit-
täin laaja ja interaktiivinen lajim-
me tietoteos, ikäänkuin reilusti
laajennettu versio Suomen Pe-
tanque-Liiton Internet-sivuista.
Liiton tiedottaja ottaa ideoita, ai-
neistoa, talkootyötarjouksia ja
kaikkea sellaista ilolla vastaan.

SP-L:n kummitäti?

Eräs opiskelijatyttönen, Riikka
Rantanen Suomen Nuoriso-opis-
tosta lähetti sähköpostia talvella.
Hän kertoi, että hänen pitäisi teh-
dä esitelmä jostakin yhdistykses-
tä ja koska petanque oli hänelle
kovin vieras laji, päätti hän valita
Suomen Petanque-Liiton kummi-
yhdistyksekseen. Liiton netti-
sivuilta hän sai kaiken tarvittavan
aineiston ja esitelmä onnistui kuu-
lemma loistavasti.

Lainauksia “Vessan seinältä”:

“Erään urheilukirjan mukaan pe-
tanquessa on kaksi suoritetta
HEITTO ja VIERITYS. Vierityk-
sessä lähestytään snadia ja hei-
tolla poistetaan vastustajan kuu-
la. Semmosta tärkiätä tietoa pe-
tanquekansalle.”

“Iskujen osumaprosentti oli viinin
luokkaa...”
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Liittokuulumisia

Syysliittokokous

pidettiin Helsinki Petanquen hallilla
lauantaina 28.11.1998. Edustettuina
oli 23 jäsenseuraa. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Veikko Pollari ja
sihteerinä Kristiina Lehtonen. Tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon:

Ollaan halukkaita liittymään uuteen
perusteilla olevaan Euroopan liittoon.
Päätettiin edustusjoukkueiden valin-
tatapa ja kesän -98 kilpailukalente-
rin alustava runko.
Kuultiin, että talouspuolella ollaan
menossa hyvään suuntaan.
Liiton jäsenmaksut, lisenssien hinnat
ym pysyvät entisellään.
Liittohallituksen puheenjohtajana jat-
kaa yksimielisesti Pertti Taipale.
Hallitukseen valittiin erovuoroisten
tilalle uudestaan Anja Parviainen ja
Jukka Pöyry, uusina Miikka Kouvo-
nen, Pentti Kuvaja ja Veikko Stavén.
Yhden ylimääräisen vapaaksi jää-
neen yksivuotisen paikan täyttää Pir-
jo Frangen. Vanhoista jäsenistä jat-
kavat Risto Saarinen, Markku Immo-
nen, Jari Nieminen ja Seija Tikka.
Varajäseniksi valittiin Henrik Gripen-
berg ja Satu Lahtimo.
Vuoden 1999 tilejä tarkastamaan va-
littiin HTM Veikko Pollari ja Hannu
Laukkanen, varalle HTM Juhani Vais-
maa ja Rainer Lindgren.

Uusi hallitus

teki työnjakoa Pertsan johdolla seu-
raavasti:

Varapuheenjohtajaksi valittiin viime
vuonna aloitettua naislinjaa noudat-
taen Pirjo, sihteeriksi Pena ja talou-
denhoitajaksi Risto. Nuorisotoimintaa
vetämään valittiin Miikka ja hänen
apunaan sekä valmennus- ja muis-
sa asioissa hääräävät Anja ja Seija.
Markku jatkaa PR-toiminnan paris-
sa, Jallu kilpailutoiminnassa ja Juk-
ka tiedotuksessa. Veikolle kokenee-
na järjestömiehenä annettiin koko-
naan uusi järjestövastaavan virka.

Valiokunnat ym:

Työvaliokunta: Pertti Taipale, Pentti
Kuvaja, Risto Saarinen ja Pirjo-Liisa
Frangen.
Kilpailuvaliokunta: Jari Nieminen, Ilk-
ka Kankare, Lauri Kolehmainen ja
Veli-Matti Myllymäki.
Nuorisovaliokunta: Miikka Kouvonen
ja Anja Parviainen.
Valmennusvaliokunta: Vetäjänä Matti
Törrönen, joka kertoo toisaalla tässä
lehdessä kokoonpanosta ja suunni-
telmista tarkemminkin.
Tiedotusvaliokunta: Lehden päätoi-
mittajana aloittaa ja nettisivujen yl-
läpitäjänä jatkaa Jukka Pöyry, muut
hallituksen jäsenet avustavat omien
toimialueidensa tiedotuksessa.
Lisenssiasioita ja osoiterekisteriä
hoitaa Pentti Kuvaja.
Kurinpitovaliokunnassa jatkavat He-
lena Kankaanpää, Juha Komsi, Jan-
ne Grön ja Tapio Sappinen.
SLU-yhteyksiä hoitavat Miikka Kou-
vonen ja Pertti Taipale, firmaliigayh-
dyshenkilönä toimii Kati Nieminen.

Matti Törrönen palkattiin päätoimi-
seksi liiton toiminnanohjaajaksi ke-
säkuun puoleenväliin asti. Kuluja täs-
tä ei liitolle aiheudu, sillä kyseessä
on hänen opiskeluunsa liittyvä työ-
harjoittelu ja palkan maksavat aivan
muut tahot. Matti touhuaa sekalais-
ten asioiden parissa ja paneutuu eri-
tyisesti valmennustoimintaan.

Kevätliittokokous

pidettiin Hyvinkäällä sunnuntaina
28.03.1999. Edustettuina oli 12 jä-
senseuraa ja kokous vietiin läpi en-
nätysajassa, alle yhden tunnin. Ko-
kouksen puheenjohtajana toimi Veik-
ko Stavén ja sihteerinä Risto Saari-
nen. Hyväksyttiin viime vuoden toi-
mintakertomus ja kuultiin tilintarkas-
tajien lausunto. Vahvistettiin 74
269,56 markan positiivista tulosta
osoittanut tilinpäätös ja myönnettiin
vastuuvapaus tilivelvollisille, ilman
mitään mukinoita.

JP
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Hallikuulumisia

Helsinki Petanquen halli Pasilas-
sa joutui alkutalvesta ison remon-
tin alle. Yhden lisäraiteen raken-
tamisen vuoksi veturitalliraken-
nuksesta jouduttiin purkamaan
siivu pois ja petankistien käytös-
sä on ollut vain puolet entisestä
tilasta. Remontti valmistuu ensi
syksyyn mennessä ja silloin halli
avataan entistäkin ehompana.

Järvenpäässä jouduttiin taivasal-
le monivuotisesta hallista, mutta
uusi lähes vastaava tila löytyi ly-
hyen matkan päästä. Viikkokisat
joka keskiviikko klo 18.

Kuusankoski liittyi hallipaikkakun-
tien joukkoon, kun käyttöön saa-
tiin Kymin tehdasalueella sijaitse-
va entinen paperikone 5:n kone-
sali. Kenttätilaa on 30 x 12 met-
riä ja korkeutta 6 metriä. Viikko-
kisat lauantaisin.

Tampereellakin löydettiin viimein
uusi halli, kuulemma aikaisem-
man tavoin vähän viileä, mutta
muuten ihan hyvä.

Lahdessa ongelmat talvihallien
ympärillä jatkuvat. Vasta joulu-
kuun alussa avattu uusi halli jou-
duttiin sulkemaan jo helmikuun
lopussa. Syynä tähän oli osan
porukasta jakaantuminen kah-
teen napit vastakkain olevaan
leiriin erään kolmiodraaman joh-
dosta. Harmittavaa tuollainen jo
muutenkin pienessä lajia harras-
tavassa porukassa. Pientä lisäk-
ränää syntyi vielä hallin tyhjen-
nysurakasta, joka jäi pääasiassa
riitelyn ulkopuolella olevien ihmis-
ten harteille.

Hyvinkään, Hämeenlinnan, Loi-
maan ja Oravaisen hallit ovat ol-
leet tänäkin talvena aktiivisessa
käytössä. Lisäksi muita pienem-
piä halleja on ollut ainakin Poris-
sa ja Mikkelissä.
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Logokilpailun tulokset

Viime vuonna julistettiin logojen
suunnittelukilpailu, jolla haettiin logoa
vuoden 1999 SM- ja PM-kisoille.
Ehdotusten jättöaika päättyi vuoden
vaihteessa ja vieressä ovat kaikki eh-
dokkaat.

Tammikuussa kansa sai äänestää
sähköpostilla omia suosikkejaan vii-
kon ajan. Äänestykseen osallistui 26
henkilöä, jotka saivat äänestää mo-
lemmissa sarjoissa 1-3 omaa suosik-
kiaan. Ehdotukset saivat pisteitä vas-
taavasti 3, 2 tai 1 kpl. Äänestykseen
osallistuneiden kesken arvottiin tule-
van kesän kisapaita, jonka voitti Juk-
ka Virtanen Lahdesta. Onnettarena
toimi tuore varapuheenjohtajamme
Pirjo Frangen.

Kansanäänestys oli vain neuvoa an-
tava ja lopullisen valinnan teki liitto-
hallitus kokouksessaan 24.01.1999
yksinkertaisella lippuäänestyksellä.
Kilpailuehdotuksia itse jättäneet hal-
lituksen jäsenet eivät osallistuneet
valintaan ja kaikkien ehdotuksia jät-
täneiden nimet paljastettiin vasta va-
linnan jälkeen.

Kansanäänestyksen ja hallituksen
äänestyksen tulokset:

Ehdotus / tekijä            Kansa          Hallitus
                            SM    PM       SM    PM
---------------------------------------------------
A  Jari Laine Harjunpää       1     -       -     -
B  Jari Laine Harjunpää       -     -       -     -
C  Jari Laine Harjunpää       -     -       -     -
D  Jukka Pöyry Lahti         35    26       2     -
E  Jukka Pöyry Lahti          -    27       -     -
F  Jukka Pöyry Lahti          4    35       -     9
G  Jukka Pöyry Lahti          -    10       -     -
H  Jukka Pöyry Lahti          -    18       -     1
I  Jukka Pöyry Lahti         18     -       6     -
J  Jari Laine Harjunpää       3     -       -     -
K  Jari Laine Harjunpää       4     -       -     -
L  Jari Laine Harjunpää       2     -       -     -
M  Peter Walden Helsinki     22     3       -     -
N  Kati Nieminen Espoo        3     -       -     -
O  Armas Hursti Hyvinkää     15     -       1     -
P  Nimimerkki Oswaldo        24     -       -     -

Valituiksi tulivat siis SM-kisalogoksi I ja PM-kisalogoksi F.
Sittemmin hallitus päätti vielä, että yhtenäisyyden vuoksi
SM-logo tehdään valitusta PM-logosta mukaillen.

snadit

Petankkiampumajuoksu

Joku joskus sanoi, ettei petankis-
ta ikinä tule suosittua yleisö- ja
TV-lajia yksinkertaisesti siksi,
että se on hyvin pitkästyttävää
seurattavaa asiaan vihkiytymät-
tömille. Jopa Boule Lyonnaise ja
varsinkin sen näyttävä Tir Prog-
ressif, eli viisiminuuttinen juoksu-
ammuntakilpailu menee reilusti
ohi näyttävyydessään. Lahden
World Games -tapahtumassahan
se nähtiin toissakesänä.

Joku, en nyt vaan muista kuka,
ehdotti petankin vastaavaksi
näyttäväksi oheislajiksi ampuma-
juoksua, joka voisi mennä vaik-
kapa seuraavasti:

Otetaan 400 metrin rata, jossa
ammuntapisteet 100, 200 ja 300
metrin kohdalla. Kilpailija lähtee
juoksemaan rataa kolme isku-
kuulaa mukanaan. Kussakin am-
muntapisteessä on noin 8 metrin
etäisyydellä kolme kohdekuulaa,
joihin tulee osua. Jokaisesta hu-
tista joutuu kiertämään pienen
sakkoringin tai vaihtoehtoisesti
loppuaikaan lisätään muutama
sakkosekuntti. Kunkin ammunta-
pisteen jälkeen kilpailija kerää is-
kukuulansa maasta ja jatkaa
juoksua eteenpäin. Yksi ammun-
tapisteistä voi tietysti vaihtoehtoi-
sesti olla asetuspiste, jossa osu-
mien sijasta pitää saada kuulat
asetettua ringin sisään. Maalivii-
valla otetaan aika ja radan no-
peimmin kiertänyt on tietenkin
voittaja.

Ei sitten muuta kuin porukalla ke-
hittelemään lajia ja järjestämään
ensimmäisiä kisoja. Jos joku seu-
ra vaikka illanvietossaan tai muun
kisan ohessa innostuu kokeile-
maan hommaa, niin lähettäkää-
pä raportti lehden toimitukseen.



Lisenssitrippeli klo 10
osanottomaksu 150 mk / joukkue

KaikenKansanKisa = KKK klo 14
pudonneille ja muille pelaajille, 60 mk / joukkue

Pelitapa on poule ja cup kummassakin kisassa.

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla klo
8.30 - 9.30, KKK klo 13.00 - 13.30.

Palkinnot: Lisenssitrippelissä kiertopalkinto,
mitalit + stipendit 60 % osanottomaksuista.

KKK stipendit 60 % osanottomaksuista
+ yllätyspalkintoja.

Tuomari: Robert Simon-Bellamy

Pelit keskeytetään klo 12.30- 13.00, jolloin
seura tarjoaa synttärikahvit!

Paikalla on monipuolinen buffetti.

Karnevaalitunnelman takaa kilpailupuistossa DIXIE BROTHERS.
Illanvietossa Aulangon terassilla la klo 21 RAUNO VIRTANEN.
Laulu soi ja nähtäväksi jää, onko kuulilla vai huulilla paremmat osumat !!
Ei pääsymaksua.

KILPAILUT: DUPPELI, pelitapa poule ja cup

A-SARJA: KV-lisenssisarja la klo 11, su klo 10
B-SARJA: PR-kilpailu, ei lisenssipakkoa la klo 14, su klo 10.30

HUOM! osanottorajoitus:
PR-kisaan eivät voi osallistua A-sarjaan ilmoittautuneet eivätkä
v. -98 yleisen sarjan 20 eniten ranking-pisteitä saaneet pelaajat.

Osanottomaksut 100 mk / joukkue molemmissa sarjoissa.

Palkinnot: A-sarja B-sarja
1. 5000 mk + pokaalit 1. 1200 mk + pokaalit
2. 3000 mk + pokaalit 2.   700 mk + pokaalit
3. 2000 mk + pokaalit 3.   400 mk + pokaalit
4.-8. tavarapalkinnot 4.   300 mk

arvottuja yllätyspalkintoja
Matkastipendit maksetaan pelaajien seuroille.

Muut kilpailut: - Ammuntaklinikka, 10 mk 3 kuulaa. Osumista provikat.
- Herkkukori-nonstop, neljän joukkueen cup, 20 mk / pelaaja
- A-sarjasta pudonneille oma kakkoskisa, 20 mk / pelaaja

Päätuomari: Robert Simon-Bellamy

II KV AULANKO GP -KARNEVAALI

X VAPPUTRIPPELI 10-vuotisjuhlakilpailu Hämeenlinnan
Kaupunginpuistossa 2.5.1999



Ilmoittautuminen: Ennakkoon käsiohjelmaan 10.6. mennessä os. Linnan Petanquistit,
Korsutie 24 tai puh/fax 03-6381933 Kankare.

Aulanko palvelee: Kilpailupäivinä iltapäiväsauna, ruokailu terassilla, yökerho ON auki,
majoitusvaraukset puh. 03-658801 tai fax 03-6821922

Leirintäalue / lomakylä puh. 03-6759772 = mökki- / asuntovaunu- / telttamajoitus.

Karnevaalipäivien aikataulu

19.6. 10.30 mennessä A-sarjan osanoton
varmistus ja osanottomaksut
kisakansliassa

10.45 Arvonta
11.00 Kilpailujen avaus

A-sarjan I poule
13.00 Ammuntaklinikka avataan

Herkkukorikisat alkavat ja jat-
kuvat nonstoppina koko päivän

13.30 mennessä B-sarjan osanoton
varmistukset, jälki-ilmoittautu-
miset ja osanottomaksut
kisakansliassa

13.45 B-sarjan arvonta
14.00 B-sarjan I poule
14.15 A-sarjan I cupkierros
15.15 A-sarjan kakkoscup alkaa

16.30 A-sarjan II cupkierros
17.00 B-sarjan I cupkierros
18.00 A-sarjan III cupkierros
18.30 B-sarjan II cupkierros

Tarvittaessa cupit jatkuvat klo 20.00.
Järjestäjällä on oikeus aikataulun
muutoksiin.

21.00 Kaikille avoin illanvietto
Aulangon terassilla, juontaja-
na näyttelijä Rauno Virtanen

20.6. 10.00 A-sarjan puolivälierät
10.30 B-sarjan puolivälierät
11.00 Herkkukoricupit jatkuvat
12.00 Välierät
14.00 Loppukilpailut

Palkintojenjako

Hotelli Aulangon puistossa 19.-20.6.1999

SYDÄ-

MELLISESTI

TERVETULOA

HÄMEENLIN-

NAAN !

Linnan Petanquistit
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Lehtiset
Tämä hämeenlinnalainen perhejouk-
kue on monet vuodet ollut tuttu näky
pelikentillä. Ei ehkä mikään aivan
huippujoukkue, mutta ei koskaan mi-
kään helppokaan vastustaja. Viime
kesänä perhe sitten nousi lopulta sin-
ne huipullekin iskemällä pronssisuo-
neen SM-trippelissä ja sen lisäksi
joukkueen kapteeni Harri alias “Hate”
peräti kultasuoneen SM-singelissä.

Perheestä ensimmäisenä lajin saloi-
hin tutustui isä Kalevi, joskus noin 10
vuotta sitten, samoihin aikoihin kun
Linnan Petanquisteja perustettiin.
Sittemmin hän on toiminut useita
vuosia seuran puheenjohtajanakin.
Fazerin leipomon myyntiedustajana
Kalevi on tuonut perheelleen leipää
ihan sananmukaisestikin ja sitten
myös kipinän petankkiharrastukseen.
Ensin veljeksistä mukaan innostui
Hate ja vähän myöhemmin myös iso-
veli Marko. Kolmikko sai ensituntu-
maa kilpailuihin Hämeenlinnassa ai-
kanaan pelatussa Perheliigassa.

Hate otti homman sitten jossain vai-
heessa ihan tosissaan ja alkoi tree-
nata runsaasti. Hän kertoo, että heit-
totekniikkaa oppii kaikkein parhaiten
yksinään harjoittelemalla. Kun hallil-
la ei sattunut olemaan ketään muita,
tuli heittosuorituksia tehtyä parin tun-
nin aikana satoja ellei jopa tuhansia.
Kavereiden kanssa pelaillessa ei
vastaavaa suoritetta synny.

Tietysti olisi hyvä, jos joku asiantun-
tija olisi ollut alusta asti opastamas-
sa ja neuvomassa, mutta oppia saa
aika hyvin kisoissakin toisten pelaa-
jien suorituksia seuraamalla. Taktiik-
kaa ja hermojen hallitsemista oppii
tietenkin vain pelatessa, mutta silloin-
kin vain tosikovissa peleissä, ei niin-
kään turhissa löysissä matseissa.

Harrin opiskelupaikkakunnalle Tam-
pereelle saatiin tänä talvena uusi
halli, mutta siellä hän ei ole vielä
kertakaan käynyt. Kuntoaan hän on
ylläpitänyt pääasiassa Hämeenlinnan
hallilla viikonloppuisin, edelleenkin
enimmäkseen yksin harjoitellen.

Riittävä perustekniikka, kova itseluot-
tamus ja kylmähermoisuus, siinä Ha-
ten konstit kisoissa pärjäämiseksi.
Joku muu on joskus sanonut, että
noiden lisäksi pitää olla myös hyvät
joukkuekaverit. Hate pitää kuitenkin
eniten singelistä, siinä kun on vain
ihan omillaan ja muista riippumaton.
Hän onkin pärjännyt hyvin juuri sin-
gelikisoissa, silloin aikanaan kun nii-
tä järjestettiin nykyistä enemmän.

Lehtiset viime kesänä SM-trippelin pronssimitalit kaulassa.
- Harri opiskelee matematiikkaa ja valmistuu joskus filosofian maisteriksi
- Kalevi työskentelee myyntiedustajana Fazerin leipomolla
- Marko on melkein valmis rakennusinsinööri

Toissakesän ensimmäisissä Rauta-
tientorin SM-kisoissa hän antoi jo
myrskyvaroituksen sijoittumalla sin-
gelissä kuudenneksi. Viime kesänä
sitten tuli se täyspotti. Finaalissa
näimme kaksi yllättäjää, joista Hate
poistui dopingtestiin voittajana jättä-
en Jari Lukkarilan hopealle. Hate
kehui vastustajaansa ja kertoi mo-
lempien olleen aika tasavahvoja,
mutta hän itse pystyi kuitenkin nou-
semaan voittoon jo selkeästä tappio-
tilanteesta ehkä juuri hieman parem-
min pitäneiden hermojen ja koke-
muksen ansiosta.

Tulevalle kesälle ei Hatella ole vielä
joukkuetta sovittuna. Isän ja veljen
kanssa olisi tietenkin paikka tarjolla,
mutta mieli tekisi päästä vaihteeksi
kokeilemaan jotain muutakin. Yhden
hallikisan hän kävi juuri pelaamassa
Railion Ilen ja Stenbergin Aatun
kanssa Hyvinkäällä ja tuloksena oli
voitto. Varmasti joku hyvä tiimi jär-
jestyy jossain vaiheessa, onhan Hate
eittämättä noussut maamme huippu-
pelaajien joukkoon ja sitä kautta
myös miesten maajoukkuerinkiin.

JP

Hate
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Oravaisten kuulumisia

“Joku” on pyytänyt kertomaan mitä
Oravaisissa tapahtuu pimeän vuosi-
kauden aikana. No, ei sen kummem-
paa... Kaudella lokakuu -98 – maa-
liskuu -99 on Oravaisten hallissa pi-
detty 13 kilpailua. Vaasalaisjoukku-
eet olivat kovia syksyllä mutta kevät-
talvella kotijoukkueet yleensä voitti-
vat. Viimeksi, eli 28.3., meillä oli hau-
tajaiskilpailut. Syynä se, että mene-
tämme talvihallimme. Vaasassa ei
enää ole talvihallia, eikä Porissa,
Tampereella.... Synkältä näyttää,
mutta lohtua on: Bodenissa on halli
ja Uumajaan on tulossa...

Stig Svens

Trippeltävling 25 oktober med del-
tagare från Vasa, Oravais och Ja-
kobstad.

1) Kjell-Gustav Bertell/Stig Svens/
Kenneth Semskar 2) Helmer Karp/
Mona Karp/Henrik Sabel 3) Anu Koi-
vukangas/Kirsi Koivukangas/Kalevi
Koskela 4) Ulla-Maija Holmfors-An-
dtbacka/Sirkka Starck/Alf Holmfors.

Dubbeltävling med lottade par 8
november.

1) Helmer Karp/Lasse Wallin 2) Stig
Svens/Juha Leppänen 3) Mona Karp/
Matti Välimaa.

Singeltävling 22 november.

1) Kenneth Semskar 2) Juha Leppä-
nen 3) Stig Svens 4) Helmer Karp.

Dubbeltävling 5 december med
tjugo deltagare.

1) Jani Hatanpää/Toni Kallinki Vasa
2) Juha Leppänen/Kenneth Semskar
Oravais 3) Stig och Daniel Svens
Oravais 4) Boris Blomström/Olle Ja-
kobsson Oravais. B-serie: 1) Raimo
och Janne Mansikkamäki Vasa 2)
Jonny och Nils Broo Oravais.

Dubbeltävling 3 januari med 20
deltagare.

1) Jani Hatanpää/Janne Mansikka-
mäki Vasa petanque 2) Daniel och
Stig Svens Oravais petanque 3) Juha
Leppänen/Kenneth Semskar Oravais
petanque 4) Gerard och Yannick Pel-
letier Oravais petanque.

Dubbeltävling med lottade par 17
januari.

1) Janne Mansikkamäki/Daniel
Svens 2) Karl-Erik Romar 3) Gun
Pelletier/Jani Hatanpää 4) Henrik
Sabel/Gerard Pelletier.

Dubbeltävling 31 januari.

1) Daniel och Stig Svens Oravais pe-
tanque 2) Boris Blomström/Olle Ja-
kobsson Oravais petanque 3) Matti
Välimaa/Bengt-Erik Gammelgård
Oravais petanque 4) Jussi Franqén/
Tarmo Taipale Vasa petanque.

Öppna hallmästerskap i trippel 14
februari.

1) Stig Seiplax/Stig Svens/Daniel
Svens, Oravais 2) Henrik Sabel/Jani
Hatanpää/Janne Mansikkamäki,
Vasa.

Öppna hallmästerskap i dubbel 28
februari.

1) Lasse Wallin/Stig Svens, Oravais
petanque 2) Tarmo Taipale/Jussi
Frangén, Vasa petanque 3) Helmer
och Mona Karp, Oravais petanque 4)
Uno Holmström/Daniel Svens, Ora-
vais petanque.

Kesäkilpailuja Oravaisissa:

Sommartävlingar i Oravais:

Su 13.05  Helatorstaiduppeli  (PR/D)
Su 20.06  Pohjanmaan M  (PR/T)
Su 18.07  Oravaisduppeli  (PR/D)
Su 15.08  Oravaissingeli  (PR/S)
Su 12.09  Oravaistrippeli  (PR/T)

Lisätietoja / mera information:
Oravais petanque
Karl-Erik Romar 06-3850512

Lucianpäivän
väännöt
Tukholmassa

Liitto järjesti matkan Tukholmassa
12. joulukuuta pelattuun Luciatåget
-halliduppeliin. Osittain tarkoitukse-
na oli hyödyntää Viking Linen barter-
sopimuksesta jäljellä olleet matkali-
put, ennenkuin ne vuoden lopussa
vanhenisivat. Mukaan lähtikin pari-
kymmentä pelaajaa ja näin saatiin
taas muutama markka pelastettua
liiton kassaan.

Boulodromella pelattuun kisaan osal-
listui kaikkiaan 42 joukkuetta. Mat-
kan järjestelyistä vastannut Törrösen
Matti pystyi kaiken muun tohinan
ohella keskittymään itse kilpailuun-
kin ja meni finaaliin asti parinsa Sten-
bergin Aatun kanssa. Vastassa oli
kuitenkin pari Ruotsin tämän hetken
tunnetuinta pelaajaa ja voitto meni
lopulta tiukan väännön jälkeen heil-
le, eli Kjell Petterssonille ja Jurgen
Keuterille. Arvokas hopea kuitenkin
Matille ja Aatulle.

Muista suomalaismenestyjistä mai-
nittakoon Niemisen Miska, joka sai
parikseen paikallisen aloittelijan, kuu-
lemma ensimmäistä kertaa kilpailuis-
sa mukana olleen nuoren Tommy
Lindqvistin. Jos kaveri viskelee vä-
hän sinne päin, niin täytyy sitten itse
heitellä kohdalleen, mietti Miska ja
hoiti tiiminsä jaetulle pronssisijalle.

JP

Tulokset:

1. Kjell Pettersson, Jurgen Keuter
(Sittin Bull)
2. Matti Törrönen, Arto Stenberg
(Suomi)
3-4. Kenneth Öttenius, Daniel
Johansson (LaFleure)
3-4. Tommy Lindqvist (DIF), Miska
Nieminen (Suomi)

Ulkomailta
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Eihän siinä näin pitänyt käydä...

Talkoohenki
koetuksella

Aikana jolloin jouduttiin järjestämään
ylimääräisiä liittokokouksia, ei liitto-
hallituksessa toimiminen vaikuttanut
houkuttelevalta saati kiitolliselta teh-
tävältä. Välillä, monien muiden ta-
voin, tuli usein mietittyä miksi kukaan
yleensä moiseen hommaan viitsisi
ryhtyä, välillä taas tuli mietittyä sitä
miten liittomme moiseen tilaan on
ajautunut.

Sinä lyhyenä aikana, jonka olen liit-
tohallituksen jäsenenä viettänyt, on
selväksi tullut ainakin se, että liiton
toiminnassa on vahvasti mukana ta-
hoja, joille liittomme profiilin kohot-
taminen sekä toiminnan kehittämi-
nen ammattimaiseen suuntaan on
tärkeää.

Tällä hetkellä liiton toimihenkilöt,
poislukien väliaikainen toiminnanjoh-
taja, ovat olleet touhussa mukana
harrastepohjalta ja talkoohengellä eli
hoitaneet vakanssiaan omien töitten-
sä, opintojen, harrastusten ja perhe-
elämän ohessa. Liittohallituksen jä-
seninä on ollut sekä kansallisia huip-
pupelaajiamme, näiden vanhempia
että harrastepelaajia eikä liittohalli-
tus ole ennen ja tänä päivänäkään
päätöksenteossaan ottanut huomi-
oon esim. sukulaissuhteiden vaiku-

tusta asioihin. Tiettävästi myöskään
kenenkään omaan harrastamiseen
tai kilpailemiseen ei liittohallituksen
jäsenyys ole vaikuttanut. Ilmeisesti
näin ei ole haluttu olevankaan sillä
liiton säännöissä ei ole mitään mai-
nintaa siitä että liittohallituksen jäsen
ei voisi olla kilpapelaaja.

Tältä pohjalta olen haastavaan hal-
lintotehtävään lähtenyt tarkoitukse-
nani hoitaa se oman pelaamisen,
opiskelun ja muun elämän ohella,
vakuuttuneena siitä että taakasta ei
tule liian suuri kannettavaksi. Liitto-
hallituksen kokouksessa valmennus-
valiokunnan esittäessä yleisen sar-
jan maajoukkueen nimilistaa hyväk-
syttäväksi, hallitus hyväksyi sen lä-
hes yksimielisesti kuultuaan perus-
telut sille, miksi listalta joitakin nimiä
puuttuu. Allekirjoittaneen nimi ei ol-
lut listalla sen takia, että valmennus-
valiokunnan puheenjohtajan näke-
myksen mukaan pelaajat ja hallinto-
henkilöt ovat erikseen ja molempia
ei voi olla. Koska liittohallitus tämän
ajatuksen siunasi niin tätä voidaan
pitää asiaan liittyvänä ennakkopää-
töksenä. Itse olin pitänyt ennakko-
päätöksenä vuonna 1997 silloisen liit-
tohallituksen jäsenen Marko Aallon
kuulumista edesmenneeseen val-
mennusrinkiin.

Yhdyn ajatukseen liiton toiminnan
ammattimaisuuden nostamisesta,

sillä niinhän asioiden pitäisi olla, että
toiset päättävät ja hallinnoivat ja toi-
set taas pelaavat. Näinhän asia isois-
sa liitoissa onkin. Kuitenkaan niin
kauan kun liiton jäsenseuroissa on jä-
seniä n. 3000 ja lisenssinhaltijoita rei-
lut 800, näistäkin suurin osa lähinnä
vain paperilla eikä kentillä, sekä lii-
ton budjetti sitä luokkaa mitä tällä
hetkellä, niin liitolla ei ole varaa it-
selleen toimihenkilöitä palkata.

Niinpä mielestäni on kohtuutonta että
jos joku vapaaehtoisesti pelaamisen
ohella haluaa uhrata aikaansa liiton
hallintotehtäviin ja antaa oman pa-
noksensa liiton toimintaan, niin hä-
net siitä tällä tavalla "palkitaan".
Etenkään jos ennen uuden liittohalli-
tuksen valintaa ei ole ollut selvillä ko.
tulevasta linjauksesta, jotta olisi voi-
nut omat ratkaisunsa tehdä. Koska
ilmeisesti kuitenkin liiton valmenta-
jana voi toimia sen häiritsemättä pe-
laamista, niin saattaisi olla hyvä asia
ottaa itse kunkin pohdittavakseen
miten jatkossa pystyttäisiin saamaan
tarkat pelisäännöt siitä, mitä liiton
hallituksen jäseneltä edellytetään ja
siitä miten pelaaja voi halutessaan
liiton muuhun kuin kilpailutoimintaan
osallistua. Ihan vaan vaikka sen ta-
kia että kukaan ei kokisi myöhem-
min ikäviä yllätyksiä.

Miikka Kouvonen

Järvenpään hallikisojen mestareita.  Kuvat Mauri Moisio.
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Lauantaina 13.3. ja osin sunnuntai-
aamun tunteina pelasivat nuorkaup-
pakamarilaiset oman yöpetankki-tur-
nauksensa. Yhdettätoista kertaa jär-
jestetty kilpailu käytiin Helsingissä
Hietaniemen kuplahallin raikkaassa
ilmassa.

Nuorkauppakamari on kansainväli-
nen koulutus- ja kouliintumisjärjestö,
joka toimii noin 150 maassa. Jäsenet
ovat 25-40 -vuotiaita eri alojen ihmi-
siä. Kamarit ovat 20-50 hengen ryh-
miä. Tekemällä hyvinkin erikoisia
projekteja he hankkivat itselleen kou-
lutusta ja kansainvälistymistä. Pe-
tankkiturnauksen järjestelyt antavat
omalta osaltaan juuri sitä, mitä nämä
aktiiviset nuoret ovat tulleet järjes-
töstään hakemaankin.

Petankkia harrastavat nuorkauppa-
kamarilaiset myös kesällä. Uuden-
maan alueen Leirien Leirillä on pe-
lattu vuodesta 1986 alkaen turnauk-
set sekä lapsille että aikuisille.

Tämänkertaiseen tapahtumaan otti
osaa parikymmentä duppelijoukkuet-
ta. Luku on vakiintunut alkuaikojen
huimista puolen sadan luvuista. Kan-
nustajia paikalle kerääntyy usein
enemmän kuin pelaajia.

Alkulohkoista joukkueet jaetaan kol-
meen jatko-cuppiin. Lisäksi A- ja B-
sarjasta ensimmäisellä kierroksella
pudonneista arvotaan muutama
joukkue C-sarjan täydennykseksi.

Paikalle on kutsuttu vuosittain edus-
tajat Ranskan suurlähetystöstä ja
Ranskalaisesta koulusta. Pari kertaa
on upea kiertopalkinto ollut heidän-
kin ilonaan.

Kilpailujen taso on vuosi vuodelta
noussut, monet ovatkin olleet muka-
na alusta asti. Kilpailun järjestää Luo-
teis-Helsingin NKK. Osallistujat tule-
vat Uudenmaan alueen kamareista.
Joukkueessa riittää, kun toinen pe-
laajista kuuluu järjestöön.

Voiton vei Suur-Helsingin kamarin
senaattori Matti Tamminen yhdessä
veljensä kanssa. Loppuottelussa he
kukistivat Jarkko Tammisen ja Mart-
ti Hakosen.

B-sarjan voitti viime vuoden mesta-
rit Riku Vuori ja Pasi Kivimäki.

C-sarjan voitti arvalla sinne heitetyt
Eero Tamminen ja Jaakko Vuori.

Jaakko Vuori

Kamariherrat kilpasilla

Kuvat Lasse Rautjärvi

Nuoruus ja kokemus, uudet hallitus-
herrat Miikka ja Veikko. Kolmaskin
uusi jäsen, eli Pena aloitti hallitukses-
sa vuoden vaihteessa, mutta ei ollut
maisemissa kuvanottohetkellä.

Miikka on myös maamme huippupe-
laajia ja olisi ehdottomasti kuulunut
maajoukkuerinkiin. Mutta eikö se
muka ole sopivaa liittohallituksen jä-
senelle?
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VIII AY-turnaus

53 joukkuetta kokoontui Valkeakos-
ken jalkapallohalliin tähän 13. helmi-
kuuta järjestettyyn perinteiseen tur-
naukseen. Järjestelyistä ja muunmu-
assa herkullisesta lihasopasta vasta-
si Koski-Petankin talkooväki.

Monen viikon pakkasputki oli juuri
katkennut ja hallissa tarkeni jotenku-
ten pelata. Monilla heittosuoritusta
näytti haittaavan lievä kylmän aihe-
uttama kankeus, joillakin toisilla taas
hiukan liikaa nautitut lämmikkeet. Kil-
pailun päätuomari Risto Saarinen
joutui jopa sulkemaan yhden joukku-
een kisasta kesken alkusarjan. Muu-
ten kaikki sujui hyvin ja pelejä riitti
runsaasti jokaiselle joukkueelle.

Parin edellisvuoden mestarit eli Ki-
pinän pojat Hämeen Lääninvankilas-
ta ja Tiedon Janoiset Espoosta sekä
monivuotinen kakkonen Teräsmiehet
Lahdesta putosivat kärkisijoilta. Te-
räsmiehet tosin jatkoivat kakkossijo-
jen sarjaansa, tällä kertaa B-finaalin
puolella. Voittoon venyi Mikkelin
mlk:n joukkue, mukana samoja Drop-
pi Petanquen miehiä, jotka viime
syksynä veivät seura-SM -kullan.

JP

Tulokset (53 joukkuetta):

A-SARJA  (16 joukkuetta):
1. Mikkelin Mlk / Markku Lidner, Ari
Jokinen, Hannu Kaatranen
2. Kotkan APJ / Timo Toikka, Pekka
Koivunen, Raimo Vakkari
3. Jassun Tieto Oulu / Kari Hellman,
Janne Rissanen, Kari Oikarinen
4. Tuisku-Metalli Pori / Harri Näsilä,
Matti Viljanen, Simo Vierijärvi
5. Tiedon Janoiset Espoo
6. Työmiehet os 43 Hämeenlinna

B-SARJA  (16 joukkuetta):
1. Niuvanniemen Sairaala Kuopio /
Jukka Willman, Ari Jäntti, Heikki
Kananen
2. Teräsmiehet 23 Lahti
3. Penq Kempele

C-SARJA  (10 joukkuetta)
1. Tähtisikermä Helsinki / Pertti Tai-
pale, Hanna Aalto, Tarja Hämäläinen
2. Ilves II Lääninvankila Hlinna
3. Paperi os 15 Inkeroinen

D-SARJA  (10 joukkuetta)
1. Paperi os 70 Valkeakoski / Rauno
Mäkilä, Viljo Pietilä, Antti Seppälä
2. AOL Valkeakoski
3. Liikealan os 56 I Hämeenlinna

A-sarjan mitalistit. Paremmuusjärjestyksen voi päätellä palkintojen koosta.

snadit

Runoja

Miksi ei kesä jo tuu,
kuulakentät avautuu.
Iskuja, heittoja
toiset juo keittoja.
Aurinko, terassit
pääsispä tyhjentää kassit!
Kuulista siis,
ei muuta, tapaamisiin...

Nimimerkki Kesäpoika

Kyyneleitä vesilasiin vuodatan
sulle juotan maljan suolaisen.
Sillä elämänjanosi sammutan
kuihdutan sut hiljalleen.
Muistan tuon kesäisen hetken
tekiessämme yhteisen retken.
Niin lähellä oli maineen kultainen
seppele, vaan saavuttamattomiin jäi.
Nyt muistona sinun iskustasi vain tyh-
jä rinki ja ruostuneet kuulat.
Ohi vain millien verran, viime yönä-
kin vielä susta unta näin.

Nimimerkki Ron Jeremy

Petanquen ylistys

On petanquen charmi Arabian öitten,
se suistaa huolet arkitöitten.
Ei snadin paikka - kunnon asetus,
vaan pelin tiukka loppurutistus.
Se liikunnan on iloa ja ystävyyttä,
myös jännitystä, voimaa,
paremmuutta.
Se on leikkimieltä, hosaamista,
myös täyttä totta - hyvää osaamista.
Petanque kiehtoo mielen, sekoittaa,
kuin ranskattaren flirtti viekoittaa.
Kun tunnet petanquen paulat,
maljan nostat, laulun laulat.
On ilo, viihde, ystävät ja seurustelu,
hyvän petanque-pelin perustelu.
Nautit ystävistä osaavista,
se on täyttä elämää ja jännitystä.
Kun kuula lentää, raikuu nauru,
siitä syntyy uusi laulu.

Veikko Stavén
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Tulokset:

Suomi 1  Petri Turkkila, Hannu Muuri, Henri Palmqvist 5 voittoa
Suomi 2  Arttu Poikolainen, Samuli Kankkunen, Iivo Paaso 4 voittoa
Suomi 3  Harri Lehtinen, Juha-Pekka Siro, Miska Nieminen 3 voittoa
Suomi 4  Arto Stenberg, Jani Saarinen, Marko Jakonen 4 voittoa
Suomi 5  Marko Aalto, Kimmo Rantanen, Tuukka Ylönen 4 voittoa

Viro 1  Indrek Osila, Suido Suursalu, Veiko Proos 3 voittoa
Viro 2  Indrek Reiter, Veiko Vahimets, Ülo Vahimets 0 voittoa
Viro 3  Priit Pajusaar, Heikki Põhi, Andrus Treiman 2 voittoa
Viro 4  Allan Elerand, Paul Pärna, Erko Tamuri, Mati Timusk 0 voittoa
Viro 5  Marek Lehis, Margo Peebo, Peeter Mäeots 0 voittoa

Suomi - Viro hallimaaottelu

Perinteinen talven maaottelu pelat-
tiin 14. maaliskuuta Helsinki Petan-
quen remontin alla olevassa hallis-
sa. Käytössä oli vain 8 kenttää, mut-
ta ne riittivät hyvin kullekin viidelle
yhtäaikaa käynnissä olleelle pelille.

Hallimaaottelu on järjestetty aina
Suomessa ja yleensä virolaisten toi-
vomuksesta. Onhan se hyvä tilaisuus
heille saada kovia harjoituspelejä
talven keskellä. Tallinnassa on pieni
vain parikenttäinen halli, joten isom-
pien turnausten järjestäminen talvella
siellä on mahdotonta.

Kilpailuvaliokunta valitsi edustus-
joukkueemme omasta mielestään tä-
män hetken Suomen parhaista pe-
laajista ja nurinaahan siitä syntyi, niin

Suomi 1 13 -  6 Viro 5
Suomi 2 13 -  5 Viro 4
Suomi 3 7 - 13 Viro 3
Suomi 4 13 -  5 Viro 2
Suomi 5 10 - 13 Viro 1

Suomi 1 13 -  2 Viro 4
Suomi 2 13 -  3 Viro 3
Suomi 3 13 -  6 Viro 5
Suomi 4 13 -  8 Viro 1
Suomi 5 13 -  4 Viro 2

Suomi 1 13 -  7 Viro 3
Suomi 2 13 -  9 Viro 2
Suomi 3 1 - 13 Viro 1
Suomi 4 13 -  8 Viro 4
Suomi 5 13 -  5 Viro 5

Suomi 1 13 -  4 Viro 2
Suomi 2 11 - 13 Viro 1
Suomi 3 13 -  2 Viro 4
Suomi 4 13 -  0 Viro 5
Suomi 5 13 -  8 Viro 3

Suomi 1 13 -  7 Viro 1
Suomi 2 13 -  3 Viro 5
Suomi 3 13 - 12 Viro 2
Suomi 4 9 - 13 Viro 3
Suomi 5 13 -  0 Viro 4

SUOMI 20 -  5 VIRO

kuin aina ennenkin. Muunmuassa
Stig Svens Oravaisista toivotti netin
kautta onnea Etelä-Suomi - Viro -
maaotteluun. Tämä synnytti melkoi-
sen laajan ja mielenkiintoisen ves-
sanseinä-keskustelun aiheen ympä-
rillä.

Stig huomautti myös, ehkä ihan ai-
heellisesti, että miksi Suomen par-
haina pidetään aina vain Etelä-Suo-
men ja Helsingin kyläkisoissa pärjän-
neitä. Onhan Oravaisissa ja muual-
lakin pelailtu aktiivisesti sikäläisiä ky-
läkisoja. Eli ongelma on vain siinä,
että varsinkin näin talviaikaan pelaa-
jat kautta suuren maamme pääsevät
kohtaamaan toisiaan kovin harvoin.
Eikä niitä tilaisuuksia kesälläkään
usein ole, koska suurin osa kisoista

pidetään etelässä ja matkaa esimer-
kiksi Pohjanmaalta kertyy harmitta-
van paljon.

No, itse maaottelussa mentiin van-
haan tahtiin. Muutamaa peliä lukuun-
ottamatta Suomi vei ja Viro vikisi.
Etelänaapurimme ykkösjoukkue to-
sin voitti yli puolet peleistään ja jos
he joskus saavat viisi yhtä hyvää ko-
koonpanoa liikkeelle, niin mitäs sit-
ten? Siihen asti maaottelun jännittä-
vyyden ja tasaisuuden kannalta ja
ehkä muutenkin voisi olla jopa pa-
rempi, että antaisimme tilaisuuden
pelikokemuksen saamiselle myös
muille pelaajillemme, kuin aina vain
pelkästään niille “parhaille”.

JP

Kuvassa Viron ykköstiimi.
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PSC Anjalankoski

Syystalvensarja Myllykoskella, 49
kilpailijaa

1. Matti Manninen
2. Osmo Lappalainen
3. Ole Nyberg
4. Usko Koponen

19.12.1998 Jouluinen kinkkukisa
duppeli, 20 joukkuetta

1. Antti Lehtonen, Jarkko Kallio
2. Juha Kansonen, Antti Vantola
3. Usko Koponen, Tauno Mänttäri
4. Sinikka Lappalainen, Vuokko
Majander

Talven tulospörssi

Helsinki Petanque

24.10.1998 Kuka etelään? singeli,
33 pelaajaa

1. Arttu Poikolainen
2. Matti Törrönen
3-4. Miska Nieminen
3-4. Samuli Kankkunen

15.11.1998 Naisten trippeli, 7
joukkuetta

1. Sari Pohjola-Penttilä, Tuula Ahola,
Stiina Kamppuri
2. Tuula Ahonen, Ritva Juurinen, Anja
Parviainen
3. Ritva Pousi, Anu Sutinen, Leena
Valpio
4. Seija Hukkanen, Eila Nummila, Elvi
Aaltonen

28.11.1998 Pikkujoulukisat trippeli,
26 joukkuetta

1. Samuli Kankkunen, Iivo Paaso,
Arttu Poikolainen
2. Jarmo Heinonen, Veli-Matti Mylly-
mäki, Olli Sinnemaa
3-4. Jorma Lahtinen, Miska Nieminen,
Juha-Pekka Siro
3-4. Marko Aalto, Veiko Proos, Suido
Suursalu

19.12.1998 5 päivää Jouluun
duppeli, 15 joukkuetta

1. Iivo Paaso, Olli Sinnemaa
2. Jarmo Heinonen, A-P Mäkelä
3-4. Aleksi Leskinen, Tuomas Leski-
nen
3-4. Marko Jakonen, Arttu Poikolai-
nen

09.01.1999 24 h turnaus, 10 joukku-
etta / 24 peliä

1. Miikka Kouvonen, Juha-Pekka
Siro, Miska Nieminen 19 / 5
2. Jukka Virtanen, Jukka Holopainen,
Marko Jakonen 17 / 7
3. Rauno Kallio, Mika Sallinen, Jari
Hakuli 15 / 9

30.01.1999 Hpet-trippeli, 8 joukku-
etta

1. Ilkka Railio, Arto Stenberg, Joa-
chim Eriksson
2. Jarmo Heinonen, Olli Sinnemaa,
Antti Lehtonen
3-4. Iivo Paaso, Arttu Poikolainen,
Sami Lukka
3-4. Ritva Juurinen, Pauli Piiparinen,
Jukka Siikamäki

06.02.1999 Yli 50 v duppeli, 9
joukkuetta

1. Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg
2. Väinö Rautamäki, Henrik Gripen-
berg
3. Seppo Kaukiainen, Jorma Lahtinen
4. Tuula Ahola, Topi Ahola

07.02.1999 Naisten duppeli, 6
joukkuetta

1. Ritva Pousi, Anu Sutinen
2. Stiina Kamppuri, Tuula Ahola
3. Ritva Juurinen, Kati Nieminen

28.02.1999 Helmitrippeli, 12 jouk-
kuetta

1. Miska Nieminen, Arttu Poikolainen,
Juha-Pekka Siro
2. Marko Aalto, Jorma Lahtinen, Ari-
Pekka Mäkelä
3-4. Marko Jakonen, Miikka Kouvo-
nen, Jukka Virtanen
3-4. Sami Lukka, Ilkka Railio, Arto
Stenberg

21.03.1999 Yli 50 v duppeli, 13
joukkuetta

1. Tuomo Lehtinen, Viljo Stenberg
2. Aimo Leinilä, Tauno Lyytikäinen
3. Raija Pasanen, Vilppu Pasanen
4. Veikko Staven, Sulo Niiranen

27.03.1999 Duppeli, 22 joukkuetta

1. Samuli Kankkunen, Juha-Pekka
Siro
2. Antti Lehtonen, Jukka Virtanen
3-4. Marko Jakonen, Henri Palmqvist
3-4. Harri Lehtinen, Arto Stenberg

PSC Järvenpää

07.11.1998 Rivoli-trippeli, 12
joukkuetta

1. Hannu Muuri, Henri Palmqvist,
Petri Turkkila
2. Marko Aalto, Miska Nieminen,
Juuso Siro
3. Jarmo Heinonen, Antti Lehtonen,
Olli Sinnemaa
4. Veli-Matti Myllymäki, Antti Riihikan-
to, Matti Törrönen

23.01.1999 Jäpe-trippeli, 9 joukku-
etta

1. Marko Aalto, Jorma Lahtinen, Ari-
Pekka Mäkelä
2. Aleksi Leskinen, Tuomas Leskinen,
Marko Ahola
3. Miikka Kouvonen, Miska Nieminen,
Juha-Pekka Siro
4. Petri Turkkila, Hannu Muuri, Henri
Palmqvist

20.03.1999 Setri-sekatrippeli, 9
joukkuetta

1. Marja-Liisa Koskivirta, Tuomas
Leskinen, Marko Pengermaa
2. Satu Lahtimo, Miikka Kouvonen,
Antti Lehtonen
3. Kati Nieminen, Miska Nieminen,
Juha-Pekka Siro
4. Jaana Virtanen, Marko Jakonen,
Jukka Virtanen
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SLP Helsinki, Mestareitten
liiga

05.12.1998 Tilanne runkosarjan
jälkeen:

1. Hannu Muuri, Henri Palmqvist,
Petri Turkkila 14 / 0
2. Miikka Kouvonen, Miska Nieminen,
Juuso Siro 8 / 6
3. Marko Ahola, Tuukka Hursti,
Tuomas Leskinen 8 / 6
4. Jocke Eriksson, Ilkka Railio, Kim-
mo Rantanen, Arto Stenberg 7 / 7

16.01.1999 Lopputulokset finaalin
jälkeen:

1. Jari Häkkinen, Miska Nieminen,
Juuso Siro
2. Simo Olkinuora, Jani Saarinen,
Jukka Voivala
3. Hannu Muuri, Henri Palmqvist,
Petri Turkkila
4. Ilkka Railio, Kimmo Rantanen, Arto
Stenberg

Martin Petanque Hyvinkää

20.02.1999, Hankitrippeli, 16
joukkuetta

1. JB-Team / Arto Stenberg, Ilkka
Railio, Harri Lehtinen
2. PSC / Juha-Pekka Siro, Miska
Nieminen, Jukka Holopainen
3. PSC / Arttu Poikolainen, Samuli
Kankkunen, Aku Haljoki
4. SLP / Ilkka Kankare, Henri Palm-
qvist, Petri Turkkila

13.03.1999 Sprint-duppeli, 12
joukkuetta

1. Aleksi Leskinen, Matti Törrönen
2. Tuomas Leskinen, Ilkka Railio
3. Iivo Paaso, Arttu Poikolainen
4. Jukka Holopainen, Antti Lehtonen

Koski-Kuula Kuusankoski

26.12.1998 Hallin avajaisduppeli, 7
joukkuetta

1. Osmo Lappalainen, Mikko Soikkeli
2. Simo Linteri, Lasse Ahlroth
3. Veikko Stavén, Eila Stavén
4. Esko Saarela, Arja Ahlroth

06.01.1999 Asetus+ammuntakisa,
16 pelaajaa

1. Mikko Soikkeli
2. Osmo Lappalainen
3. Esko Saarela
4. Simo Linteri

YLIMÄÄRÄINEN KARSINT AKILP AILU

Syysliittokokous päätti, että Suomen edustusjoukkueeksi
yleisen sarjan MM-kilpailuihin 1999 valitaan SM-sarjan
voittaja. Tämä kuitenkin sillä edellytyksellä, että sarja ei
saa olla suljettu, vaan kaikilla pitää olla mahdollisuus
nousta siihen. Siksi järjestetään ylimääräinen karsinta, jon-
ka neljä parasta joukkuetta nousee tämän kesän SM-sar-
jaan. Kilpailu pidetään Helsingissä lauantaina 8.5. alka-
en klo 10.00. Ilmoittautuminen ja osanottomaksu 240 mk
/ joukkue 23.04 mennessä.

SM-SARJA

Sarjassa pelaa siis 20 joukkuetta, eli 16 jo aikaisemmin
paikkansa lunastanutta ja neljä uutta ylimääräisestä kar-
sinnasta noussutta. Pelipäiviä on kolme: 15.5. Tampere,
30.5. Loimaa ja 12.6. Helsinki. Finaalit pelataan 24.-25.7.
Järvenpäässä. Voittanut joukkue edustaa Suomea MM-
kisoissa Reunionissa ja kaksi seuraavaa saa palkinnoksi
turnausmatkan Tukholmaan.

SM-SARJA JA DIVISIOONAT

TERVETULOA!      Suomen Petanque-Liitto ry

YKKÖSDIVISIOONA

Divari pelataan alueellisena ja pelipäivien määrä riippuu
osanottajamääristä. Ilmoittautuminen huhtikuun loppuun
mennessä. Osanottomaksun 180 mk / joukkue / pelipäivä
voi maksaa kilpailupaikalla. Tarkemmat tiedot toimite-
taan ilmoittautuneille ennen ensimmäistä pelipäivää.

Palkintoina eri aluedivisioonien voittaneille joukkueille tur-
nausmatkat Tukholmaan ja lisäksi 12 parasta karsii SM-
sarjan neljän viimeisen joukkueen kanssa neljästä vuoden
2000 SM-sarjapaikasta Järvenpäässä 24.7.

Pelimuotona karsinnassa, SM-sarjassa ja divarissa on trip-
peli ja joukkueen pelaajilla sekä varapelaajilla tulee olla
lisenssit samasta seurasta.

Ilmoittautumiset kilpailuvaliokunnalle / Jari Niemiselle,
09-8035821 tai 0400-419371. Maksut liiton tilille ME-
RITA Kaivopuisto Hki 101630-77002.
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Kilpailukalenteri kesä 1999

PVM KILPAILU / MUOTO JÄRJESTÄJÄ / PAIKKA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su 02.05 Vapputrippeli (L/T) Linnan Petanquistit Hämeenlinna / Eila Kankare

03-6381933
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 08.05 SM-sarjan ylim. karsinta (L/T) Suomen Petanque-Liitto Helsinki / Jari Nieminen

0400-419371
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To 13.05 Helatorstai-duppeli (PR/D) Karhu Petankki Kotka / Timo Toikka 05-2282206
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To 13.05 Baltique Duppeli (PR/D) Boule Baltique Helsinki / Maaret Komsi 09-629796
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 15.05 SM-sarjan ja divarin 1. pelipäivä (L/T) KOO-VEE Tampere / Lauri Kolehmainen 050-5692729
Su 16.05 Naisten PM-karsinta (L/T)

Oheisduppeli (PR/D)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 22.05 Tampere-turnaus (L/T) Tampere Petanque / Jari Huovila 03-3683066
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 22.05 G. Petterssonin muistoturnaus (PR/S) IPC Helsinki / Seppo Kaukiainen 0400-909030
Su 23.05 IPC-turnaus (PR/T)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su 30.05 SM-sarjan ja divarin 2. pelipäivä (L/T) Loimaan Petanque / Ossian Lindman 0500-720404

Loimaa Open (PR/D)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su 06.06 Jannen Kilkkaus (PR/T) PSC Järvenpää / Mauri Moisio 09-288337
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su 06.06 Naisten trippeli (PR/T) Petanque Club de Pori / Tiina Rosnell 02-5386115

Alle 16 v. duppeli (PR/D)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 12.06 SM-sarjan ja divarin 3. pelipäivä (L/T) Helsinki Boule / Henrik Gripenberg 0400-433245
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 12.06 Pelimanni-duppeli (PR/D) Droppi Petanque Mikkeli / Tero Mäkelä 050-5905561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 12.06 TUL:n mestaruustrippeli (PR/T) Merihaan Urheilijat Helsinki / Raimo Tuomisto

Avoin trippeli (PR/T) 09-2411559, 050-3574806
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su 13.06 Naisten PM-karsinta (L/T) PEESI Espoo / Jari Nieminen 0400-419371

PEESI-trippeli (PR/T)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su 13.06 Turku Open (PR/T) Turun Petanque-seura / Timo Puska 02-2306608
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 19.06 - II Aulanko International GP (L+PR/D) Linnan Petanquistit Hämeenlinna / Eila Kankare
Su 20.06 03-6381933
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ti 29.06 - SM-kilpailut (L) Suomen Petanque-Liitto Helsinki Rautatientori /
Su 04.07 - Sekaduppeli Jari Nieminen 0400-419371

- Singeli yleinen/naiset/juniorit
- Duppeli yleinen/naiset/juniorit
- Trippeli yleinen/naiset/juniorit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 10.07 Baltic Cup (L+PR/T) Kööpenhamina Tanska
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 17.07 Viro-Suomi maaottelu (L/T) EPKL Tallinna Viro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 17.07 Hirviheitot (PR/D) Loimaan Petanque / Ossian Lindman 0500-720404
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 17.07 Vammala Open (PR/D) Tyrvää Petanque / Jukka Tahvanainen 040-5495503
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 24.07 - SM-sarjan finaalit + karsinta (L/T) PSC Järvenpää / Mauri Moisio 09-288337
Su 25.07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 31.07 Mikkeli-trippeli (PR/T) Droppi Petanque Mikkeli / Ismo Lidner 0400-652659
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su 01.08 Meripäiväturnaus (PR/D+T) Karhu Petankki Kotka / Timo Toikka 05-2282206
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 07.08 PM-kilpailut (L/T) Suomen Petanque-Liitto Helsinki
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su 08.08 4. Ricard Trophy (PR/T) SLP Helsinki / Henri Palmqvist 0400-967467

Ensikertalaisten kisa (PR/D)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinfonia Petanque Lahti Boule / Jukka Pöyry 050-5963855
La 14.08 Yli 50-v. SM-duppeli (L/D)

Oheissingeli (PR/S)
Su 15.08 Lahti Boule Duppeli (PR/D)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siikaranta-turnaus Petanque Club de Pori / Tiina Rosnell 02-5386115
La 14.08 Trippeli (PR/T)
Su 15.08 Singeli (PR/S)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su 15.08 Waltikka-turnaus (PR/T) Koski-Petankki Valkeakoski / Kauko Riikonen 03-5841929
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 21.08 Hyvinkää GP (PR/T) Martin Petanque Hyvinkää / Petri Meripaasi 040-5134751
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 21.08 Munkkiniemi Open (PR/T) Munkan Petankki Helsinki / Pirjo Frangen 020-4106861
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su 22.08 Järvenpää -48 (PR/D) PSC Järvenpää / Mauri Moisio 09-288337
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 28.08 Patonkipetankki (PR/T) KOO-VEE Tampere / Lauri Kolehmainen 050-5692729
Su 29.08 KOO-VEE Duppeli (L+PR/D)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oulunpäivä-turnaus / Boulistit 15 v Boulistit Oulu / Seija Tikka 08-3117891
La 04.09 Trippeli (PR/T)
Su 05.09 Duppeli (PR/D)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokakuun kisat Helsinki Boule / Henrik Gripenberg 0400-433245
La 04.09 Trippeli (PR/T)
Su 05.09 Duppeli (PR/D)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 11.09 Pallo hukassa (L/T) Turun Petanque-seura / Timo Puska 02-2306608
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Su 12.09 Pori-Open (L/D) Petanque Club de Pori / Tiina Rosnell 02-5386115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 25.09 Ruska-duppeli (PR/D) Karhu Petankki Kotka / Timo Toikka 05-2282206
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ke 29.09 - Yleinen MM (L/T) St Denise of Reunion
Su 03.10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La 09.10 Seura-SM (L/S+D+T) PSC Anjalankoski / Veikko Staven 0400-700994
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To 28.10 - Juniorien MM (L/T) Phuket Thaimaa
La 30.10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L=lisenssikilpailu, PR=kaikille avoin kilpailu, S=singeli, D=duppeli, T=trippeli



Tampereella Tammelan koulun pihassa

SM-sarjan ja divarin 1. pelipäivä
la 15.05.99 klo 10:00

Ilmoittautuminen liiton ohjeiden mukaan.

Naisten 1. PM-karsintakilpailu
su 16.05.99 klo 10:00

Ilmoittautuminen paikan päällä.

Osanottomaksu 240mk/joukkue.

Lisäksi molempina päivinä klo 10:00

PR-duppeli
Ilmoittautuminen paikan päällä.

Osanottomaksu 100mk/joukkue.

TERVETULOA !

KOO-VEE ry

Lauri Kolehmainen, 050-5692729

TAMPERE - TURNAUS

La 22.05.1999 klo 11.00 alkaen

Kenttänä Aleksanterin koulu Hämeenkadun
länsipäässä, Hallituskatu 26.

Trippelikilpailuna lisenssipelaajille.
Osallistumismaksu 150,- / joukkue kentän laidalla

klo 10.00 - 10.30 vahvistettaessa osanotto.

Voittajille kiertopalkinto ja parhaille mitalit sekä
tavarapalkintoja. Jatkosta pudonneille kakkoskisa.

Ilmoittautumiset ke 19.05. mennessä
Tapio Salomäki, 03-2225001
Jari Huovila, 03-3683066

TERVETULOA

PEESI-Trippeli (PR/T)
Espoossa Niittykummun kentällä
(Merituulentie HPY 13, 42-73)
sunnuntaina 13.6.1999 klo 10

• Ilmoittautumiset kilpailupaikalla klo
9:00 - 9:30

• Osallistumismaksu 150 mk / joukkue
• Palkinnot: kiertopalkinto, mitalit ja

stipendit
• Lisätiedot: Jari Nieminen

09-8035821, 0400-419371

Tervetuloa!

Pétanquen Erikoisseura Espoon Sivukuula ry

WORLD CAFÉ
petanqueystävällinen lounas-
ja virkistäytymispaikka
NIITTYKUMMUNTIE 2
02200 ESPOO
P. 09-4208828

BILJARDISALI:
MA-SU 16-03
RAVINTOLA:
MA-PE 10-03
LA-SU 11-03

Hartwall
PELIMANNI - DUPPELI

avoin PR-kilpailu la 12.6.99 klo 10.00
Mikkelin mlk:n Rantakylän hiekkakentällä

palkinnot: I palkinto 2 x 2000,- matkalahjakortti
II - IV tavarapalkinnot / stipendit

ilmoittautuminen: 10.6. klo 20.00 mennessä
050-5905561 / Tero Mäkelä
varmistus kisapaikalla 9.30 mennessä

osallistumismaksu: 150,- / joukkue

kanttiini, olutteltta, oheiskilpailuja

kisassa mukana: Hartwall, Pelimanni Pub, Karjaportti
Mikkelin Matkatoimisto, Mikkelin mlk,
S-Market Rantakylä

Tervetuloa! Droppi Petanque ry


